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FÖRORD.

Vår botaniska litteratur saknar hvarkcn egentliga liiroböcker, l'li)-

ror, eller andra arbeten, livilka till mer eller mindre uteslutande

mål ha växt-arternas utredning och kännedora, eller deras karak-

teristik ocli diagnostik ior "examinering '. INIAnga bland dessa verk

— vi nämna blott en Li?més, Wa/ilenhevgs, Fries" — äga ett så

stort och erkändt värde, att de tillhöra det yppersta bland bota-

nikens klassiska litteratur. Men, såsom nyss antyddes, de äro mest

uteslutande systematiska och beskrifvande samt dessutom till stör-

sta delen på latin. Retcii "Flora Oeconomica", ''Svensk Botanik'\

Li/jeblads "Utkast till en svensk Flora", äi*o väl de enda större

svenska arbeten, som något närmare beröra våra växters egentliga

naturhistoria, ehuru ingendera efter den plan eller i den utsträck-

ning, som det försök härtill, hvilket nu vågar framträda. Med
tacksamhet har mottagits de bidrag till våra växters historia som

Herr Richard Dybeck lemnat i sin antiqvariska tidskritt Runa så-

som "Blommor ur en Svensk Ortekrans", — bidrag, hvilka förf.

till detta arbete noga tillvaratagit, liksom han i Prof. Fries" "Bo-

taniska Uttlygter" erhållit många viii'derika upplysningar särdeles

rörande de svenska växtnannien.

I detta Utkast till Svenska Växternas — Fanerogamernas —
Naturhistoria har förf. sökt upptaga och meddela livad han rörande

detta ämne trott kunna äga något allmäimare intresse. Om också

kännedomen om vårt land och dess natur, nu siikerligen är mycket

större än förr, är den ändå, hos mången annars ganska "bildad",

förvånande ringa så snart man råkar utom liiroboken eller de

pensa, som tillhöra eller tillhört undervisningen i skolan, ehuru

ämnet både i och för sig gerna intresserar och säi'skilt bör miik-

tigt tilltala hvarje svensk. Detta allt manade förf. att söka åstad-

komma ett verk, som skulle innehålla resultatenia af hvad en al-



drig hvilande forskning utrönt om våra växters natur, om deras

egenskaper, deras biologiska egenheter, deras utbredning och de

omständigheter, under hvilka de växa, blomma och mogna. På

samma gång ville förf. skildra — så godt sig med ord göra låter

— växternas, åtminstone de märkligares, utseende, egendomlig-

heter i deras bildning m. m., och slutligen ville han omtala de

uppteckningar och data, hvilka utgöra mera väsentliga drag i den

svenska botanikens historia, eller upplysa de enskilda arternas; —
en uppgift, som icke är ringa, men just derföre torde kunna lända

till ursäkt för arbetets brister.

Åt livar och en, som älskar vårt lands natur — växterna äro

ju en del deri — eller för att kunna älska vill närmare lära känna

den: åt ungdomen, som samlar kunskap, och åt den mognade ål-

dern, som inhöstar och ordnar det samlade; både åt den som

helst betraktar växten endast såsom sådan och den som hellre vill

lära känna dess historia — egnar förf. detta sitt arbete under det

han önskar att detsamma, åtminstone för ämnet, som det behand-

lar, måtte bland alla vinna varma vänner.

Stockholm i Sept. 1867.

C. F. Nyman.



SVENSKA FANEROGAMERNÄ
och deras Datur-historia.

I. COMFOSITiE
(Korgblommiga.)

1. RABIATA
(Strålblorastriga.)

Blomstren vanligen olikbloramiga, mest med tunglika spirblommor

(o: strålar) kring de nästan rörlika tvåkönade diskblommorna; mera säl-

lan äro alla blommorna rörlika. Diskblommorna gula (sällan hvita).

Stiftet (åtminstone hos de tvåkönade blommorna) jemnt (icke utsvälldt)

upptill.

1. BIDENTIDE^.

Blomstren vanligen likblommiga och strållösa. Fästet fjälligt.

Ståndarknapprummen (svartaktiga) med spetsig bas. Märkena jeranbreda,

spetsade, upptill småludna. Frukten borstkrönt. — Bladen motsatta.

1. Bitlens L.

(Brunskäre-slägtet.)

Blomstren med bladartadt hylle. Blomholken nästan klocklik, dess

blad nästan tvåradiga och lika stora. Blommorna vanligen alla rörlika

och tvåkönade; endast stundom äro kantens- tunglika och könlösa (se

nedan). Fästet nästan plant. Frukterna vigglika, m. e. m. platta, i

kanterna besatta med korta och nedåt riktade hår; deras borst 2—4,

besatta med små nedåt vända taggar. — Ettåriga örter.

1. Rakskäran
(Bidens tripartita L.)

är vanligen omkring i—| aln hög och har m. e. m. tredelade blad, upp-

räta blomster och tvåkantigt plattade, 2- eller 3-borstiga frukter. Den

Nyman. Sv. Fanerog.



omvexlar dock både större (mer än alnsliög) och mindre (3—6 tum);

den sednare var. har vanligen mindre delade eller alldeles hela blad

och mindre bladigt blomsterhylle.

Växer på våta eller fuktiga ställen, såsom stränder och diken (allm.),

på åkrar och i trädgårdar såsom ogräs (i Lappland obetydligt). Den
uppträder vanligen sällskapligt, stundom i stora, alldeles oblandade mas-

sor. Blommar och mognar från medl. Juli till medl. Sept. — F. ö.

är den utbredd genom hela Europa, till och med Caucasien och Siberien.

2. Lutskäran
(Bidens cernua L.)

är vanligen 10—15 tum hög och har hela, vanligen lansettlika blad,

lutande blomster och fyrkantigt plattade, 4-borstiga frukter. Den om-

vexlar dock också till storlek (såsom, på torrare mark, helt liten och

enblorastrig), men är alltid enklare, med bredare blomster än Rakskäran.

Växer (merendels sällskapligt) på våta ställen och vid vatten, käll-

språng o. d., men nästan endast till Helsingland och mindre allmän än

föreg. art. Blommar och mognar först i Aug. och Sept. — F. ö. är

den utbredd genom nästan hela Europa, i Caucasien, Siberien, och nu-

mera också i norra Amerika.

I södra och raedlersta Sverige har Lutskäran stundom ("särdeles

under varma och torra somrar") strålblommor, hvilka äro könlösa och gula.

Linné ansåg (ehuru icke utan tvekan) denna var. böra såsom egen art

tillhöra slägtet Coreopsis och kallade växten Coreopsis Bidens, under hvil-

ket namn han först beskref den i siu Vestgöta-resa.

Brunskärorna — berättar Linné i sin uppsats om växternas sömn

— uppresa sina blad under natten. Deras mogna frukter lossna och

fästa sig lätt medelst sina borst och taggar (semina adhserent tibialibus

o: L.) och kringspridas sålunda. — Båda arterna äro färgväxter och

färga (alunbetadt ylle och linne) brandgult. Eedan Bauhin (1671)

skiljer dem efter bladen (o: Cannabina aquatica — —).

2. SENECIONIDE.E.

Blomstren vanligen olikblommiga, kantblommorna mest tunglika

(gula). Fästet bart. Ståndarknapprummens bas rundad. Diskblom-

mornas märken jemnbreda, tvärtrubbiga, upptill nästan pensellikt små-

ludna. Frukten hårkrönt. — Bladen vanligen vexelvisa.

9. Arnica L.

Blomholken cylindriskt klocklik, dess blad nästan lika stora och

tvåradigt tegellagda. Fästet hårigt. Diskblommornas märken upptill
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tjockare, med kägellik, småhårig spets; också strålblommorna (vanligen)

med ståndare. Frukterna nästan trinda, ribbade; deras hårkrona en-

radig. — Mångåriga örter med stora eller teraligen stora, gula blom-

ster och motsatta, hela blad, alla utom två (eller fyra) samlade vid

roten. «

1. Bergfiblan
(Arnica montana L.)

är vanligen fots- eller nära alnshög, kort och klibbigt körtelhårig (mest

på stjelk och blomholk), och har nästan elliptiska och 5-nerviga rot-

blad, samt stora, brandgula blomster (strålblommorna talrika, tumslånga).

Hos strålblommornas ståndare äro knapparna fria och saknas icke sällan.

Roten är svartaktig.

Växer på (magra) skogs- och bergsängar och ängsbackar i södra och

medlersta Sverige (i det sednare likväl endast delvis) och blommar i

Juli och Aug. F. ö. är den utbredd genom nästan hela Europa utom

det sydligaste (Grekland, Turkiet, södra Italien och Spanien).

Med sina stora, starkt gula blomster är Bergfiblan kanske den

prydligaste bland våra Korgbloramor. Den har temligen stark, nästan

aromatisk lukt, särdeles om den gnuggas, och besk, något skarp smak;

det luktande ämnet innehålles i körtelhåren. Ar såsom läkemedel re-

tande, stärkande och hindrar röta; verksam i åtskilliga sjukdomar.

Retzius prisar den särdeles vid svårare stötar o. d. och säger att intet

hushåll på landet borde vara utan denna ört. Mest nyttjas blommorna,

dels som dekokt eller extract, dels som pulver, men också roten beröm-

mes (som pulver). Bådadera finnas på apoteken (o: Flores et Radix

Arnicae Pharm.). Blomstren böra samlas strax de utslagit, torkas i

skugga och förvaras på torrt men svalt ställe. I somliga trakter (Små-

land, Östergötland) lära bönderna bruka bladen såsom eller bland tobak

och snus, det sednare enligt Linné med samma verkan som prustrot

("inde sternutant uti ab Helleboro"), hvadan också växten, såsom i

Östergötland, kallas Nysblad. — I Småland kallas den Hästfibla, i

Nerike, för sina brandgula blomster, Vild Ringblomma. Dessa äro

utmärkt solvändiga (solisequii toto die o: L.) — Fraukenii Speculum

(1659) upptager växten såsom Caltha alpina ("Ulfzört, Ulfwerleja, GuU-

blomma"). Hos Bauhin (1671) heter den Doronicum plantaginis folio

alterum; också jemför Linné dess blad med bladen hos Plantago major

(Groblad) och nästa arts med dem hos P. lanceolata.

* A. alpina Murr. är mindre, hvituUig, med nästan lansettlika och 3-nerviga

rotblad och blekgula blommor. Växer på Lapplands fjellar (särdeles i Lule-Lappm.).

Der hade redan Rudbeck d y. anmärkt och låtit måla deu. Sedan fann också LinnÉ

densamma och upptog den i Flora Lapponica såsom egen art (Doronicum foliis lance-



olatis; i sednare arbeten ställde han den s.lsoni var. under A. montana. LaesTADius an-

märkte den (1820) på fjellet Zekkok i nämnde Lappmark (beskr. i Vet. Akad. Handl.

1822).

3. Cineraria L.

(Nock-slägtet.) ^

Bloraholken cylindriskt-klocklik, dess blad nästan enradiga och lika

stora. Fästet glatt, tandadt, gropigt. Diskblommornas märken jemn-

sraala, med tvär, luden spets. Frukterna trinda men ribbade; deras

hårkrona flerradig. — Mjukare örter med vexelvisa blad och gula

blommor.

1. Rärrnockan
(Cineraria palustris L.)

är två- (eller nästan ett-) årig, vanligen nära fotshög eller högre, klibb-

hårig (isynnerhet som äldre), och har lansettlika, bugttandade blad

(första årets rotblad äro vågigt inskurna och nästan glatta) och vackert

gula blomster, hvilka bilda en slutligen vipplik och genom de talrika

hårkronorna hvitnande qvast.

Växer vid vatten, på kärrängar och i kärr i södra Sverge, sär-

deles i torfmossarna och -grafvarna på Skånes slättbygd. Blommar i

Juli och Aug. — F. ö. är den utbredd genom norra och medlersta

Europa och nordliga Asien.

Linné upptäckte Kärrnockan som svensk vid Riseberga i Skåne

(jfr hans skånska resa, sid. 95). Både i sin Flora suecica och sina

Species ed. I upptog han den under slägtet Othonna (o: O. palustris),

och först i Species ed. II såsom Cineraria. Wahlenbebo, som lät

teckna växten vid Ystad för Svensk Botanik ("efter ett litet stånd ur

den stora Ojamossen"), anmärker att den är mycket ymnig "i de djupa

hålor, som bli qvar efter torftagningen och sedan öfverdragas med en

sorts gungfly, först bildad af uppflytande Conferver", der den lyser "först

med sina gullgula blommor och sedan med sitt ymniga fröfjun", och

hvaraf "en främmande snarare föreställer sig en åker än ett sådant

trolöst gungfly, som straxt bär ned under dess fötter".

2. Fältnockan
(Cineraria campestris Retz. C. alpina y L.)

är mångårig, vanligen endast omkring 5—6 tura hög (hos oss), ullhå-

rig, och har nästan äggrunda, tandade rotblad, smala, nästan helbräd-

dade stjelkblad och flockvisa blomster.

Yäxer på några torra backar i Skåne och blommar i Juli. F. o.

är den utbredd genom norra och medlersta Europa.



l'örst upptagen som svensk (och egen art) i Retzii Prodronius

Florse Scandinav. (1779). Växtställen och upptäckare nämnas: "Egna-

bergs kyrkogård (Osbeck), Annelöf nära Käflinge (Cand. Söderberg)".

4. Seiiecio L.

Blomholken cylindrisk, klock- eller kägellik, dess blad dels större

nästan enradiga, i spetsen vanligen liksom brunsvedda (o: den egentliga

holken) dels mindre och bildande ett hylle. Fästet glatt, tandadt-gro-

pigt. Märkena som hos föreg. slägte. Frukterna nästan trinda, strira-

miga; deras hårkrona flerradig. — Fler- eller ettåriga örter med gula

blommor.

a. Mångåriga med hela blad och utstående strålblommor (o:

D o r i ae ).

1. Kärrståndsen
(Senecio paludosus L.)

blir icke sällan öfver 2 eller 2^ alnar hög och har starkt tradig rot

med krypande skott, rak och stadig, enkel stjelk, spetsadt-lansettlika,

starkt sågade blad och qvartersbred blomstervippa. Blomstren äro

omkr. 16-stråliga och större än hos alla de andra arterna.

Växer på stränder, i kärr och bäckar (nästan endast) i Skåne, t.

ex. vid Christiaustad, der Linné upptäckte den som svensk (jfr hans

skånska resa, sid. 396) och der "VVahlenbekg lät teckna den bild, han

sedan intog i Svensk Botanik. Blommar mest i Aug.; mognar i Aug.,

Sept. — F. ö. är den utbredd genom nästan hela Europa utom det

nordligaste och sydligaste.

Kärrståndsen är den största bland våra Senecio-arter och en bland

våra prydligare svenska växter. Bauhin (1671) kallade den, med hän-

syn till växställe och blad, Conyza aquatica serratifolia.

b. Mång- (eller tu-)åriga med delade blad och utstående strål-

blommor (o: Jacobseae, Stånds).

2. Vanliga Jacobsörten
(Senecio JacobaRa L.)

blir omkring alnshög (eller högre) och har tradig och nästan knölig

rot (vanligen med flera stjelkar), merendels, åtminstone till en del, lyr-

likt-pardelade och bugttandade blad och tät blomstervippa. På Got-

land förekommer den utan strålblommor.

Växer på torra, öppna och gräsiga ställen, i skogskanter, på skogs-

ängar, gärden och betesmarker, vid byar och vägar i södra och med-
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lersta Sverige (ymnigast i Skåne, på Oland och Gotland) och blommar

mest i Juli. — E. ö. är den utbredd genom nästan hela Europa och i

Caucasien, Siberien.

Denna art har temligen stora, klargula blomster, (hvadan den i

somliga trakter kallas Gullgubbar), och genom dess rika vippor blir

den alltid en prydnad der den växer. Hos Fuchsius (1542) heter väx-

ten Herba Sancti Jacobi och hos DoDONaeus m. fl. Jacobaea (neml.

herba), hvadan både det nuvarande artnamnet och benämningarne San et

Jacobs ört, S. Jacobs staf. — Bladen äro temligen beska och skarpa,

men kor och getter äta dem likväl. Med blommorna kan (vismutbe-

tadt) ylle färgas brungult.

* S. aquaticus Huds. har nägot större och blekare blomster i glesare vippa, sva-

gare stjelk och helare blad (de nedres ändflik smalt-äggrund med något hjertlik bas).

Växer i sydvestra Sverige.

* S. erraticus Bert. liknar föreg. men har de nedre bladens ändflik nästan run-

dad med tvärt-vigglik bas. Växer i Skåne. Fr. Flora Scan. och Nov. Mänt. Ill (S.

barbaresefolius).

3. Flikbladiga Jacobsörten
(Senecio erucifolius L.)

blir vanligen öfver alnshög eller nära 2 alnar och har tät blomster-

vippa, smalt-pardelade, temligen fasta blad, raka och hårda stjelkar och

starkt krypande rot; rotskottens blad äro nästan lancettlika.

Växer på jordvallar o. d. i sydvestra Skåne (t. ex. vid Malmö, der

Wahlenberg erhöll originalet till teckningen i Svensk Bot.), men vid

Skanör, der Linné bestämde den (i Skåne-resan sid. 225 under namnet

Senecio scanorensis), lärer den icke mera växa. Blommar sent, i Aug.

och Sept. — F. ö. är denna art utbredd genom nästan hela Europa

till Caucasien och Siberien. Redan Lobelius kände den (o: Senecio

Jacobaea selandica incana).

c. Ettåriga med delade blad och tillbakakrökta, korta eller inga

strålblommor (o: Erigera, Korsörter).

4. Klibbkorsörten
(Senecio viscosus L.)

blir vanligen omkring fots- eller uära alnshög och har parkluftia och

tandade blad, glesa och stora holkhylleblad (de nedre skärmlika) och

tydliga strålblommor (omkring 13). Den är, isynnerhet upptill, mycket

klibbigt (körtel)hårig. Klibbet, som har stark, nästan obehaglig lukt, gör

att den kännes liksom fet (o: Senecio incanus pinguis Bauh.)

Växer på sandiga, grusiga och steniga ställen, särdeles vid vägar

och gator i södra och (delvis) medlersta Sverige, men spridd och mest



nära städer o. d. (I sin Flora suecica upptager Linné endast två växt-

ställen för denna art, nemligen Stockholm och Göteborg; det sednare

omnämner han särskildt i Vestgöta-resan.) — Blommar i Aug,, Sept.;

mognar kring slut. Aug. — F. ö. är arten utbredd genom nästan

hela Europa.

Strålblommorna äro vanligtvis utbredda från kl. 10 f. ra. till 3 e.

m., men annars tillbakaruUade.

5. Skogskorsörten
(Senecio silvaticus L.)

är omkring fotshög eller något större, småhårig, och har parklufna (el-

ler endast bugttandade), körteltandade blad, endast 3—5-bladigt, myc-

ket litet blomholkhylle och vanligen 8 mycket korta (stundom inga)

strålblommor.

Växer mest i skogar (isynnerhet brända) och på berg i södra och

medlersta Sverige. Linné upptäckte den, som svensk, i Småland (enligt

Gotlands-resan sid. 326). Med endast bugttandade blad växer den mest

på södra kusterna bland tången. Blommar i Juli, Aug. — F. ö. är

arten utbredd genom nästan hela Europa till ini Siberien.

6. Vanliga Korsörten eller Boörten
(Senecio vulgaris L.)

är vanligen fotshög, temligen glatt, och har bugtigt (nästan korslikt)

parklufna och tandade, omslutande, något köttiga blad, samt vanligen

strållösa blomster med omkring 10, större, hylleblad och (äldre) kägellik

bloraholk.

Växer såsom ett mycket allmänt ogräs i trädgårdar och på an-

dra odlade ställen, vid vägar och gator, på gårdar o. a. — Förekom-

mer f. ö. i hela Europa, norra och medlersta Asien, norra Afrika, på

Canariöarne samt numera också i Amerika o. a.

Denna växt är en bland våra allra vanligaste ettåriga växter. Den

utvecklas hastigt, så att den blommar, mognar och sår sig flera gånger

under sommaren eller ibland nästan hela året om ända till sent på hö-

sten, såsom varande en bland de allra härdigaste örter (så att den

kunnat tåla nära 10 graders köld; snöbetäckt tål den ändå mer). Här

igenom ökar den sig mycket och blir besvärlig, isynnerhet i trädgårdar,

men å andra sidan en "spiskammare" för många småfoglar så länge

marken är bar.

Boörtens stjelk och blad äro vattiga, med något salpeterlik smak.

De sednare nyttjas i somliga trakter, såsom i Helsingland (der växten

kallas Blodgräs), att krossade läggas på spikbölder, för att mogna
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dera. Växtens talrika "frön" tjena till näring åt sparfvar o. a., och

äfven burfoglar, isynnerhet kanarifoglar, tycka mycket om dem. Boör-

ten heter hos DoDONaeus (1616) Erigerura minus, hos Bauhin (1671)

Senecio minor vulgaris.

3. ANTHEMIDE^:.

Blomstren olik- eller likblommiga, med eller utan fetrålar. Fästet

bart eller fjälligt. Ståndarknapparnas bas rundad, utan bihang. Mär-

kena som hos föreg. flock. Frukten utan hårkrona, men icke sällan hinn-

krönt. — Bladen vexelvisa.

3a. Fästet fjälligt. Frukten med eller utan hinnkrona. Blom-

stren vanligen olikblommiga och med strålblommor (o: An-

themese).

5* Antlieiuis L.

(Kullblom-slägtet.)

Blomstren vanligen strålblommiga; strålblommorna enradiga, 10—20,

nästan jemnbreda (långa); diskblommornas kronpip m. e. m. plattad

eller bredare vid basen. Bloraholken m. e. m. skållik, tegellagd. Fästet

kullrigt eller kägellikt. Frukterna kantiga eller nästan trinda, smalare

nedåt, med kort eller ingen hinnkrona. — Vanligen två- eller ettåriga

örter med gula eller hvita, stora eller temligeu stora, blomster och par-

bladigt-smaldelade blad.

a. Co ta Gay. Strålblommorna med spira (stundom inga). Fä-

stet alltid kullrigt. Diskblommornas kronpip vingadt-hop-

tryckt. Frukterna 4-kautigt hoptryckta med svagt 5—10-

ribbade sidor, temligen tydligt krönta med en hvass hinnkant.

1. Färgkullan
(Anthemis tinctoria L.)

blir icke sällan alnshög och har parbladigt eller nästan dubbelt parbla-

digt-delade och sågade, under ludna blad och stora (Ii—2 tum breda),

vackra, höggula blomster i rik qvast. Egentligen är den tvåårig, men

blommar stundom första året och varar till det tredje. Den förekom-

mer stundom dels med blekgula, dels med hvita strålblommor, mycket

sällan (på Upsala slottsbacke) utan sådana.

Växer på torra, isynnerhet leriga eller steniga, åkrar och gärden,

på öppna backar och vid vägar, i södra och raedlersta Sverige. Blommar

mest under Juli och Aug. — F. ö. är den utbredd genom nästan hela

Europa (och i Orienten).
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Örten luktar äckligt och smakar något skarp. Emellertid är den

rätt prydlig med sina höggula bioraster (o: några gamla botanisters Cha-

mseraelum Chrysanthemum). Blommorna innehålla ymnigt med färgämne

och användas mycket på landet att färga (ylle) gult med, hvadan växten

på olika trakter kallas Lettblomster, Färggräs, Gulkullor ra. ra.

b. Charaaemelum Cass. Strålblommorna med spira. Fästet

nästan kägellikt. Diskblommornas kronpip hoptryckt, basen

vanligen vidgad. Frukterna något trinda, rundtora 10-rib-

bade, krönta raed en hvass eller trubbig kant.

,
2. Åkerkullan

(Anthemis arvensis L.)

är raindre och glesblorastrigare än Färgkullan, och har parbladigt de-

lade blad, pardelade och inskurna småblad och alltid hvita strålblom-

raor, hvilka uppresa (sluta) sig mot natten och breda ut sig ora mor-

gonen. Den är egentligen ettårig, men roten varar icke sällan till an-

dra året.

Växer temligen allmän och merendels sällskapligt på åkrar ("skad-

lig isynnerhet för Skånes åkrar" L.) och gärden och blommar mest un-

der Juni och Juli; mognar från medlet eller slutet på Juli. — F. ö.

är den utbredd genom nästan hela Europa, Caucasien, Orienten och

Egypten.

Åkerkullan har svag lukt (o: Charaaemelum inodorura Bauh.) och

obehagligt besk smak. Blomstren äro rätt vackra med sin rent gula

disk och sina hvita, temligen stora strålar. — På Hallands och Skånes

stränder förekommer den med köttiga blad.

c. Maruta Cass. Strålblommorna vanligen könlösa. Fästet kä-

gellikt, endast upptill fjälligt (fjällen nästan borstlika). Disk-

blommor som hos b. Frukterna nästan trinda, rundtorn rib-

bade och småknöliga, utan hinnkrona. — Blomholken örtartad.

3. Sarkallan
(Anthemis Cotula L.)

är alltid ettårig, spädare och glattare samt mera grenig och småblom-

strig än de båda andra arterna. Dess blad äro nästan dubbelt och

trådsraalt parbladigt-delade, dess strålblommor hvita (omkring 12). De

sistnämnda sänka sig mot natten eller äro (vanligare) ständigt riktade

nedåt.

Växer vid vägar och gator, pä odlade eller vid bebodda ställen

och pä stränder (strandåkrar) i södra och (delvis) raedlersta Sverige.
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Blommar hela sommaren, från Juni ända till Oct. — F. Ö. är den ut-

bredd genom nästan hela Europa och i Persien, Abyssinien, Barbariet,

på Canariöarne (samt numera också i Amerika och Ostindien).

Liknar Kamillblomman, men har en stark och obehaglig, nästan

stickande-syrlig lukt, isynnerhet blomstren, hvadan namnet Surtupp or

ra. ra. (och de äldsta botanisternas, såsom Brunfels', Cotula foetida).

Paddor lära tycka mycket om växten, så att de gerna gömma sig der-

under (Linnés Vestgöta-resa), men bin påstås icke kunna fördraga dess

lukt, och loppor sky örten enligt Loeselius, så att den möjligen kunde

användas till insektpulver. — Linné iakttog (se Flora Suecica) att

blomsterdisken stundom kan bära talrika mindre blomster.

Enligt Linné, Wahlenbekg och Dybeck kallas Surkullan i Skåne

och södra Sverige i allm. Barbro och Ballensbro, hvilket skulle vara

detsamma som (samraandr.) den urgamla (och ännu skånska?) benäm-

ningen Balders-brå (o: Balders ögonbryn = solstrålarna), med hvilket

namn (Baldurs brå) både denna och "Matricaria maritima" ännu lärer

betecknas på Island. Fries (och Wahlenbekg tvekande) anser Balders-

brå vara Matricaria inodora (s. 16), och troligt synes att man under denna

benämning i forntiden inbegrep både sistnämnde växt och de hvitstrå-

liga Kullblommorna, då, enligt E.. Dybeck, Åkerkullan också kallas

"Balsebro" i södra Sverige.

6. Aeliillea L.

(Röllike-slägtet.)

Blomstren strålblommiga; strålblommorna enradiga, 3—12, nästan

rundade (korta och breda). Blomholken m. e. m. klocklik eller ägg-

rund, tegellagd. Fästet kullrigt eller nästan plant (litet). Frukterna

vigglikt-omvändt-äggrunda, tvåeggadt-hoptryckta, vanligen utan hinnkrona.

Mångåriga örter med små, hvita eller röda bioraster; diskblom-

morna hvita.

a. A c hi lie a DC. (Millefoliura T.) Strålblommorna 5—3, kortare

än den ellipséidiskt-äggrunda blomholken. Fästet smalt.

1. Tusenbladan eiier Röllekan
(Achillea Millefoliura L )

blir vanligen 10—15 tum, och har dubbelt eller tredubbelt parbladiga

och smalt delade blad och tät, nästan knipplik, månggrenig blomster-

vippa (hvadan växten på somliga orter kallas Tusengren). Den om-

växlar dock mycket; så växer en spensligare, sraåblomstrigare, nästan

borstbladig var. (A. setacea WK.) i Skåne och på Mälar-öarne, och på

Gotland och Öland blir örten icke sällan ulligt luden. Strålblommorna
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äro vanligen hvita eller något rödaktiga (hvadan namnet Röllika =
den rödlika, rodnande), mera sällan rosenröda; sistnämnde var. är sär-

deles täck.

Växer allmän på torra ängar, gräsiga eller buskiga backar, åker-

renar, vid vägar o. s. v. och blommar hela sommaren till mot hösten

(icke sällan till November), mycket väl uthärdande en lindrigare köld.

— F. ö. är arten utbredd genom nästan hela Europa, i Caucasien,

norra och medlersta Asien, samt numera också i norra Amerika. På

Island, der den icke är sällsynt, lärer den växa yppigt vid de varma

källorna och der erhålla särdeles vackert purpurröda blomster.

Örtstånd och blomster (Sumraitates Millefolii Pharra.) äro aroma-

tiskt beska, magstärkande, och kunna användas som humle, hvadan väx-

ten också (i Roslagen, Helsiugl.) kallas Jord- eller Backhumle. Linné

berättar att Transtrands-dalkarlarne brukade lägga växten på öl, då de

drickande bli hastigt rusiga, hvadan de kalla den G alen t åra. Färska

örten krossad är sårrenande. Bladen kunna, om de instickas i näsan,

orsaka nysning och näsblod (hvadan Näsgräs i Dalarne). Också lärer

det, enligt Dybeck, hos flera orters allmoge vara brukligt att blanda

dem, torkade, bland snus. — De gamle botanisterna (Bauhinus o. a.)

kallade växten Millefolium (M. vulgäre Bauh.), hvadan dess artnamn.

Den är tecknad hos Till-Landz (1683). Benämningen Millefolium (o:

tusenblad) häntyder på de mångdelade bladen, genom hvilka RöUikan,

bland våra vanligare örter, utmärker sig, särdeles då man ser den bland

gräset på ängen eller mellan Daggskålar, Smörblommor och Väpling.

b. Ptarmica DC. (T.) Strålblommorna 6—12, omkring lika

långa som den rundadt klocklika blomholken. Fästet tem-

ligen bredt.

2. Nysörten
(Achillea Ptarmica L.)

blir vanligen omkring alnshög och har krypande och grenig rot, lan-

settlikt-jemnbreda, spetsade, hvasst sågade blad och qvastvisa, hvita blom-

ster, större än Tusenbladans. Dubbla likna de något små Tusenskönor,

och växten odlas icke sällan i trädgårdarne under detta namn.

Växer på fuktiga ängar och åkerrenar, i dikeskanter, skogslundar,

isynnerhet i södra och medlersta Sverige, men ymnigast i de vestra

landskaperna. F. ö. är den utbredd genom hela Europa utom det syd-

ligaste, i vestra Siberien (och norra Amerika).

Blommar under Juli, Aug. och Sept. eller längre, emedan den kan

tåla ända till omkring 4° köld. — Redan Bromelius anmärkte (Chlo-

ris goth.) att den stundom varierar med helbräddade blad.
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Denna täcka ört är aromatiskt skarp, uppväcker nysning om den,

krossad, läggas i näsan, och ökar saliven då den tuggas. Genom sina

krypande rötter binder den sandiga dikes- och vägkanter. — Kallades af

de gamle botanisterna, t. ex. Matthiolls (1565), Ptarmica (Pt. vulgaris

Clus.), emedan de ansågo växten vara Dioscoridis nraQ^iKr], så be-

nämnd emedan den orsakar nysning.

3b. Fästet bart. Frukten med eller utan hinnkrona. Blomstrea

olikblommiga, med strålblommor (o: Chrysanthemese),

9. ClirysaiitlieinuiM L.

Blomstren med enradiga (gula) strålblommor; diskblommornas krona

4—5-tandad med tväeggadt-hoptryckt pip. Bloraholken utbredt-skållik,

tegellagd; dess fjäll olikstora, skåliga, bredt-binnaktiga. Fästet lågt-

kuUrigt. Frukterna olika, nemligen kantblommornas trekantiga med bre-

dare och tunnare sidokanter (vingribbade), diskblommornas längre och

smalare (päronlika), raångribbade, alla utan hinnkrona.

1. Solsickan
(Chrysanthemura segetum L.).

En ettårig, vanligen |—| aln hög, glatt ört med blågröna, nästan

lansettlika, dels inskuret-sågade dels tandade och sågade, blad samt

ensamma, guldgula, stora och bredstråliga blomster. Bloraholkbladen äro

rundadt-ovala, de inre gulaktiga med bredt-hinnaktig kant och spets.

Växer såsom ett allmänt åkerogräs (isynnerhet bland vårsäd) i

Skåne och Halland; f. ö. m. e. m. sällsynt på åkrar och andra odlade

ställen i södra och raedlersta Sverige (till Ångermanland). — Ar ut-

bredd genom hela Europa utom det allra nordligaste, i Algerien, Cau-

casien.

Blommar i Juli och Aug. Varierar enkel (enblomstrig) eller gre-

nig (och flerblomstrig).

Denna växt utgör ett visserligen vackert men i somliga trakter af

Skåne och Halland ganska besvärligt ogräs, hvarigenom den erhållit be-

nämningen Etterört (Gullblomma är ett annat och vackrare namn).

Linné, som enligt upps. i V. Akad. handl. 1741, såg den först i åkern

vid Stenbrohults kyrka i Småland, anmärkte sedan (Skånska res.) huru

den i Skåne lyser upp (illuminat) åkrarna och gläder vandraren (transeun-

tes) med sina blomster, hvilka äro "utmärkt solvändiga", eller, såsom

han yttrar i sin Skånska resa, "vända sig efter solen färdigare än nå-

gon annan solblomraa". Till Sverige lärer detta åkerogräs kommit med

säd från Jutland (eller Holstein) omkring är 1625, då den namnkun-
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nige Holger Rosencrantz efter en missväxt införde utsäde till sin gård

Skottorp i Halland (der växten ännu lärer kallas Holgers ärter). Far-

tyget, på bvilket säden fördes, strandade utanför byn Holabäek i Harp-

linge socken (hvadan växtens allmännare halländska benämning Håla-

bäcker), och bymännen skyndade att plundra säden, den de sedermera

utsådde (R. Dybeck). — Solsickan är lätt igenkänd på sina stora guld-

gula blomster och sina blå(grå)aktiga blad. Eedan Clusius (1601)

kallade den Chrysantheraum segetum.

8. lieucantlieniiini Lam.

Blomstren med enradiga (hvita) strålblommor; diskblommornas

krona 5-tandad, med trind pip. Bloraholken utbredt-skållik, tegellagd;

dess fjäll olikstora, smalt-hinnaktiga. Fästet lågt-kuUrigt (bredt). Fruk-

terna alla nästan omvändt-äggrunda, trinda men ribbade, vanligen utan

eller nästan utan hinnkrona.

1. Kragblomman
(Leucantheniiiin vulgäre Lam. — Chrysantheraum Leucanthemum L ).

En mångårig, vanligen omkring alnshög, upprat ört med kantig

stjelk, spad- och vigglika eller nästan jemnbreda, starkt sågade (stun-

dom pardeladt-inskurna) och nedtill m. e. ra. kammlikt inskurna blad,

nästan omvändt-äggrunda och naggade rotblad och ensamma, stora blom-

ster med hvita (omkring 20 eller 30) strålblommor. Blomholkens yttre

blad äro smalt-triangellika och smalt-hinnkantade, de inre längre, trub-

bigare och bredt-hinnkantade, särdeles i spetsen.

Växer på torrare, öppna ängar, gärden, betesmarker och åkerre-

nar (allmän). Ar utbredd genom hela Europa utom det sydligaste (södra

Spanien och Portugal, Sicilien, Turkiet); dessutom i Caucasien, Siberien

och (inkoml.) N. Amerika.

Blommar bäst under Juli månad, vid hvars slut den vanligen är

utblommad och mogen, ehuru den enstaka ses blommande ända till

hösten. — För sina strålblommor är den allmänt bekant under namnet

Prestkrage; i Medelpad kallas växten Hvitkulla, i Mora (Dalarne)

Hvitknektar. Varierar enkel (enblomstrig) och grenig (flerblorastrig)

samt glatt och hårig.

Kragbloraman är en bland våra vackrare och mest bekanta ängs-

blommor. Icke sällan ser man den växa blandad med det täcka Darr-

gräset eller den rödaktiga Ängssyran ; stundom är den så ymnig att den

bildar nästan alldeles hvita mattor. — Dekokten på växten innan blom-

ningen har en skarp, pepparlik smak och begagnades fordom i somliga

bröståkommor m. ra. Blomstrens användande såsom ett slags orakel
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(då en strålblomma i sender bortryekes under det orden ja och nej,

eller får — inte, vexelvis yttras) är allmänt kändt. Hos FucHSius

(1542) heter växten Bellis major.

9. Pyretltrunii Sm.

Blomstren med enradiga (hvita) och korta strålblommor. Disk-

blommornas krona 5-tandad. Blomholken utbredt-skållik, tegellagd. Fä-

stet kuUrigt (litet). Frukterna nästan pelarlika, 4(—5)-kantiga och 5—7-

ribbade, med mycket kort, naggad hinnkrona.

1. Matramen
(Pyrethrum Parthenium Sm. Matrlcaria Parthenium T.)

En två- eller flerårig, fotshög eller högre, upprat ört med temli-

gen stora, parbladigt-delade blad, nästan äggrunda och inskurna små-

blad, och qvastvisa bioraster. Förekommer stundom utan strålblommor.

Växer bäst vild på Bohusläns öar och klippskär; f. ö. på torra

ställen vid städer, byar och hus i Skåne och Blekinge, samt förvildad

upp till medlersta Sverige. Wahlberg upptäckte Matramen såsom vildt

växande vid Marstrand och Wahlenberg upptog den i sin Flora sue-

cica (1826). Blommar i Juli och Aug. — Utbredd genom nästan hela

Europa; i Caucasieu o. a.

Matramen har en egendomligt aromatisk lukt, liknande Kamill-

blommans, men starkare, och besk, något äcklig smak. Kan användas

till pulver mot mask, och dess dekokt har ansetts verksam i flera kräm-

por. Odlas i trädgårdar (med dubbla blomster). — Växten anses vara

Plinii Parthenium, Dioscorides' itaQ&sviOV, så kallad emedan den bru-

kades i qvinnosjukdoraar, liksom den hos DoDONaeus (1616) heter Ma-

tricaria (neml. herba).

IW. ]?Iatriearia L.

(Sötblomslägtet.)

Blomstren med enradiga (hvita) strålblommor; diskblommornas

krona 5-tandad, med trind pip. Blomholken något kuUrig eller slutli-

gen nästan plan, tegellagd; dess fjäll m. e. m. likstora, hinnkantade.

Fästet ägg- eller kägeliikt. Frukterna alla omvändt-kägellika, ensidigt-

3—5-ribbade, vanligen med mycket kort eller ingen hinnkrona. — Ett-

eller tvååriga örter med mjuka, dubbelt-parbladigt och smalt delade

blad och hvita strålblommor.

a. Blomholken planare; fjällen alla nästan lika långa och bredt-

hinnkantade. Fästet slutligen nästan kägeliikt, alltid ihåligt.
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Frukterna svagt 4—5-ribbade, utan hinnkrona, körtellösa

(o: Chamcemelum).

1. Kamillblomman
(Matricaria Chamomilla L.)

är ettårig, vanligen omkring 10 eller 12 tum hög och temligen grenig,

men späd, och har trådsmalt delade blad och medelstora blomster med

mycket kullrig, endast omkring 3 linier bred, disk och omkring 15

strålblommor.

Växer i trädgårdar, på åkrar (särdeles råg-) och andra odlade

torra ställen, vid vägar o. s. v., allmän. — F. ö. är den utbredd ge-

nom hela Europa; i Caucasien, Syrien, vestra Siberien, på Canari-öarne

(inkoml. i Amerika och Ostindien).

Blommar hela sommaren, till sent på hösten, icke sällan ända till

November, emedan den kan tåla en lindrigare köld. Under högsomma-

ren äro strålblommorna vid vackert väder utbredda från kl. 7 eller 8

f. m. till mot kl. 4 e. m.; de börja då sänka sig och omkring kl. 7

äro de vanligen alldeles vända nedåt. Men under regn eller i skugga

intaga de ständigt sistnämnda ställning (Afzelius). Säkerligen kom

Linné härigenom att uppställa (Flora suecica) en andra art (M. suaveo-

lens), hvilken han trodde utmärka sig genom alltid sänkta strålar och

starkare lukt. Wahlenberg upptager den dock såsom Kamillblomraans

var. och säger att den mera tillhör skogstrakterna.

Har en starkt-sötaktig lukt, särdeles blomstren, hvadan växten på

olika orter benämnes Sötblomster, Sötkullor, Lukt- och Söt-

tuppor. Också är den allmänt omtyckt, särdeles på landet, der den

blir "den allra vanligaste prydnad i söndagsstugan". Hos de gamle

grekerna kallades växten y.a^al^rjlov (enligt Dioscorides), hvaraf se-

dan bildades Chamaemelum (vulgäre Bauh.) och Chamomilla.

Blomstrens värmande, antispastiska egenskaper (beroende på en

eterisk olja) äro bekanta; de användas mest som thé eller dekokt, och

äro upptagna i farmakopén (Flores Chamomillae uostratis). I för stor

mängd kunna de likväl orsaka äckel, kräkning, diarrhé, hjertklappning

m. m. De böra, väl torkade, förvaras i noga tillslutna kärl. — Svin

äta gerna örten. Den har i Arvidh Månsons Örtabok icke mindre

än 35 "dygder". Och Palmberg säger "Theuna ört är en ibland the

gemena (vanliga) och förachteliga örter — — dock till sina dygder är

hon fast härligare och skönare än många andra — —
".

* M. discoidea DC, med strållösa blomster och 4-tandade bJomkronoi-, växer

på somliga gårdar och gator i Upsala.
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b. Blomholken kullrigare; fjällen mera olikstora, de yttre smalt

hinnkantade. Fästet nästan äggrundt, slutligen något ihå-

ligt. Frukterna starkt tre-ribbade, hinnkrönta, med 1—

2

groplika körtlar under spetsen (o: Tripleurosperraura).

2. Baldersbrån
(Matricaria inodora L.)

är vanligen större än Karaillblomman, nästan luktlös (o: Chamseraelura

inodorura Bauh.), glatt, icke sällan nästan tvåårig, och har bladen tem-

ligen lika dennas (mycket smalt jemnbredt-delade), men dubbelt eller

tredubbelt bredare blomster med talrikare (vanligen omkring 30) strål-

blommor, liknande Prestkragar, hvilka likväl stundom saknas.

Växer på åkrar och andra odlade ställen, stränder och grusplatser,

vid vägar och gator (allm.). — F. ö. är den utbredd genom hela Eu-

ropa utom det sydligaste (och i Orienten, Caucasien, norra och med-

lersta Asien, nordligaste Amerika).

Blommar hela sommaren; mognar från medlet på Juli. Strålblom-

morna sänka sig mot natten och höja sig åter om dagen tills blom-

ningen slutat, då deras rörlighet upphör. Blandad med Blåklinten och

Vallmon, blir Baldersbrån ett temligen vackert åkerogräs.

* M. maritima (L ) Fr. med korta, trubbin:are och trindare, mera köttiga småblad

och mindre blomster, växer på Kattegats stränder. LinnÉ undersökte den vid Göteborg

och beskref den (under namnet Chamsemelum maritimum) i sin Vestgöta-resa, anmär-

kande att den står närmast M. inodora, "ehuru dess calyx nog liknar Cotulae foetidae"

(Anth. Cotulse). Sedan väckte Retzius åter uppmärksamheten på arten (i sina Observa-

tiones, 1769, meddelar han iakttagelser rörande densamma odlad). Slutligen har Fries

kritiskt granskat både den och M. inodora (Mänt. III). Jfr också Afzelii uppsats i

V. Akad. Handl. 1787.

It. ArteiMisia L.

Blomstren utan strålar, rundade eller äggrunda; blomkronorna

trinda, diskens 5-tandade, kantens vanligen 2—3-tandade och smalare

(hos Seriphia alla lika). Blomholken äggrund eller kullrig, tegellagd.

Fästet plant eller kullrigt. Frukterna smalt-omvändt-äggrunda, eller nä-

stan trinda, oribbade och okrönta. — Mångåriga örter med parbladigt-

delade blad och klasvisa, små och sena blomster.

a. Absinthia. Fästet ludet. Diskblommorna tvåkönade, kant-

blommorna med endast spira, alla fröbildande. Blomstren

större, rundade.

1. Vanliga Malörten
(ArteiTiisia Absinthiura L.)

blir omkring alnshög, är uppiät, helt och hållet tätt-gråluden, och hai
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teraligen glänsande, tätludna blad (rotbladen tredubbelt-parbladigt-de-

lade) och hängande, gula blomster i rika klasar. Den blir icke sällan

endast tvåårig, men vanligen mycket grenig och liksom buskig.

Växer på backar, vid vägar, byar, gårdar och bostäder på landet,

i allmänhet på torr och ma^er eller stenig mark, i södra och medler-

sta Sverige. — Utbredd genom nästan hela Europa (utom det nordli-

gaste samt Greklands och Italiens öar), i Orienten, Caucasien, Siberien

och (inkoml.) Barbariet; i norra Amerika.

Blommar från medl. eller slut. Juli till Sept.

Malörten är utomordentligt besk, utmärkt bland stärkande, bittert-

aromatiska mag- och maskmedel (malörtsextrakt och malörtsbränvin äro

allmänt bekanta magmedel), och upptages i vår farmakopé ("Summitates

Absinthii"). Lukten är genomträngande, äckligt aromatisk, märkbarast

då blad eller blomster gnuggas. Orten har ägt ett visst anseende så-

som verksam mot mal i kläder (hvadan namnet); dess verkan torde

likväl, om någon, vara ringa eller åtminstone inskränkt till vissa mal-

slag (enligt Ebtzius kan den t. o. m. bli motsatt den önskade). Om
får beta malört, blir deras kött beskt. — De gamle botanisterna (Camb-

RARius o. a.) kallade växten Absinthium (hvadan artnamnet), hvilken be-

nämning härledes af Theophrasti y^ipiv&LOV (aTtivdiOV, odrickbart) —
eller kanske af a—^cvd-og, det som är långt ifrån behagligt. Emel-

lertid har Malörten i Arvidh Månsons Örtabok icke mindre än 32

"dygder", hvariblaud att göra klara ögon ("dricker man hennes lagh,

tå klarar hon öghonen").

2. Klippmalörten
(Artemisia rupestris L.)

blir vanligen endast omkring 5 eller 6 tum hög och har svagt-håriga,

parbladigt (kammlikt-) delade blad (rotbladens småblad icke sällan tre-

delade) och (relativt) stora, nedlutaude blomster i enkel eller stundom

nedtill grenig klase.

Växer på Gotlands och Ölands kalkberg (här och der ymnig).

E. ö. är dess utbredning mycket gles (Thiiringen, medl. Kyssland vid

Saratow, Siberien). — Blommar sent (Aug., Sept. eller längre).

Denna art luktar behagligt och mildare än de andra. Linné

upptäckte den på Stora Carlson vid Gotland, hvarom han i V. Akad.

Handl. 1741 (der han kallar den Artemisia caulibus simplicibus etc.)

säger: "Jag har ännu ej funnit henne hos någon auctor, men låtit plan-

tera henne uti Upsala Acad. trädgård". Han beskref den sedan nog-

i
ant i Gotlandsresan, med teckning (efter den odlade växten).

2Nyman. Sv. Fanerog.
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b. Abrotana. Fästet glatt. Blommorna som hos a, men

diskblommorna icke sällan sterila (o: Oligosporus Cass. Dra-

cuneulus Bess.). Blomstren mindre.

3. Gråbuan
(Arteinisia vulgaris L.)

blir omkring alushög eller icke sällan nära 2 alnar, och har stark, träig

rot, upprat och vanligen brunröd stjelk med uppstående grenar, nästan

dubbelt parbladigt delade, eller enklare, under hvitludna blad samt små,

nästan uppräta, vanligen brunaktiga, ellipsoidiska blomster i talrika klasar.

Växer vid vägar och gärdesgårdar, på sämre åkrar (ett allmänt

åkerogräs i Småland o: L.), åkerrenar och andra odlade eller bebodda

ställen, bland grus och på stränder. — Utbredd i nästan hela Europa,

norra och medlersta Asien, Algerien, Caucasien, Orienten; i norra Amerika.

Blommar från medlet på Juli till hösten. — På Ostersjöstränderna

växer en var. med mycket täta blomsterklasar och smalare delade, hvit-

ludnare blad (o: A. coarctata Forselies).

Gråbuan är mindre besk än Malörten och luktar ej obehagligt då

den sakta gnuggas. Den är något hartsartadt sammandragande och

lemnar, medelst jäsning, en välsmakande sprit med behaglig lukt. Tor-

kade rötterna berömmas mot fallandesot och finnas på apoteken (Fi-

brillte radicis Artemisise Pharm.). Dekokt på örten drickes i några

landsorter mot frossa. Bland fyllning i stekta gäss och ankor lärer den

ock vara god (för smaken). I visthus o. d. anbringar man icke sällan

dess blomvippor för att "rena luften". Gråbuan har i Arvidh Månsons

Örtabok 26 "dygder", hvaribland en mot trötthet ("then som hafver

gått sig tröttan, när han hafver vandrat, han må göra sigh fotavatn

aff Gråbo, thet hjelper") och en att erhålla långt skägg. — Växten

kallas vanligen Gråbo och är en bland våra allmännare; man ser den

vid nästan alla vägar jemte Tistlar o. d., eller kring våra odlingar och

boningar på landet i sällskap med Nässlor och Malla.

4. Fältbuan
(Arteinisia campestris L.)

blir vanligen ^—| aln hög och har parbladigt (eller dubbelt-) och nä-

stan trådsmalt delade, merendels nästan glatta blad och rundadt-ägg-

runda, lutande, brunaktiga, mycket små (vanligen knappt 10-blommiga)

men talrika blomster i ensidiga klasar.

Växer på torra, sandiga backar och fält, branta och steniga strän-

der, murar o. d. i södra och medlersta Sverige (särdeles i slättbygd).

Utbredd genom nästan hela Europa och Siberien; i Algerien, Caucasien

(i Canada).
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Blommar mest i (Juli) Ang., Sept. — I Skåne, på Öland och

Gotland omväxlar den med silkesludna blad. — De gamle botanisterna

(Tragus) kallade den Abrotanura silvestre (Vild Abrodd) med hänsyn

till de smaldelade bladen. — Ar nästan smaklös,

* A. laciniata W. har gleshåriga blad, rotbladen och de nedre stjelkbladen dub-

belt (eller nästan tredubbelt) parbladigt smalt-lansettlikt-delade eller inskurna, samt lu-

tande, nästan klotrunda, små blomster. Växer (inom Sverige) endast på Öland, der

Liljeblad upptäckte den 1789.

c. Seriphia. Fästet glatt. Blommorna alla tvåkönade och

fröbildande. Blomstren mindre.

5. Strandmalörten
(Arteinisia maritima L.)

är tätt-hvitluden och har parbladiga blad med jemnbreda eller smalt-

jemubredt tredelade småblad och ellipsoidiska, små (endast omkring 5-

blommiga) gulblommiga blomster.

Omvexlar med endast omkring qvartershög, svagare och krökt stjelk,

uppräta eller endast lutande blomster (Gotland, Öland, Skåne), och med

^—I alns eller högre, starkare, mera träig och upprat stjelk, nästan hän-

gande blomster (o: A. salina Liljebl.); den sednare var, är mera grålu-

den och växer mest vid vestra kusten.

Växer på södra och vestra kusterna och på Gotland (hafsstr.), på

hvilken ö redan Fuirén anmärkte arten. Linné upptäckte den både på

Öland och Gotland (upps. i Vet. Akad. Handl, 1741), — Utbr. öfver

nästan alla Europas kuster utom de nordligaste och en del sydliga och

sydöstliga.

Blommar i Aug., Sept. — Har en ganska stark och behaglig,

nästan karaferlik lukt, men hvilken minskas då växten odlas och lärer

vara svagare hos den större variet, "Hon luktar så härligen som en La-

vendel eller Marum och synes hel och hållen hvit", säger Linné a, st.

Endast får och hästar lära äta Strandbuan,

19. Tanacetum L.

Blomstren utan strålar, nästan skållikt plattade; blomkronorna trinda

(gula), diskens (4—) 5-tandade och tvåkönade, kantens vanligen 3-tan-

dade, smalare (spirbl.). Blomholken kullrig, tegellagd. Fästet kullrigt,

glatt. Frukterna omvändt-kägellika, 5-kaatigt-ribbade, med kort hinnkrona.

1, Renfanan
(Tanacetum vulgäre L.)

En mångårig, omkring alnshög, upprat ört med parbladiga blad,

nästan pardeladt inskurna och sågade småblad samt gula blomster i rik

qvast. Bladen äro icke sällan krusiga.
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Växer på torr eller stenig mark, på åkerrenar (hvadan namnet),

ängar, dikeskanter, vid vägar och bebodda ställen.

Utbr. genom nästan hela Europa (utom Grekland och Turkiet), i

Caucasien, Siberien.

Blommar i Juli och Aug. (eller längre); mognar mot slutet Aug.

Har stark, balsamisk, nästan kamferlik, lukt (hvadan den också,

såsom i Östergötland, kallas Däsmegräs) och beskt-aromatisk smak,

samt är bekant isynnerhet som maskmedel, hvadan den ock finnes på

apoteken (Summitates Tanaceti Pharm.). Reinfarn kallas växten redan

i den gamla örtboken Hortus sanitatis Mogunt. (1485). Den är teck-

nad i Til-Landz' Icones (1683), n. 95.

13. CoUala L.

Blomstren utan strålar, nästan skållikt plattade, deras kantblommor kronlösa; disk-

blommornas krona vingadt-platt, 4-tandad. Blomholken kullrig, tegellagd. Fästet glatt.

Frukterna platta, kantade, diskens smalare, kantens skaftade, alla utan hinnkrona.

1. Cotula coronopifolia L.

En ettårig, liten (3— 6 tums), glatt ört med parflikiga och nedtill tandade, eller en-

dast tandade (eller helbräddade) blad och gula blomster. Krok upptäckte och samlade

den 1853 i Bohuslän nära Uddevalla (Kasens NabbI, men den larer nu, enligt hvad upp-

täckaren muntligen upplyst, der vara utgången. — F. ö. är dess utbredning mycket

spridd (Danmark, nordv. Tyskland, Holland, Spanien, Brasilien, Cap, N. Zeeland, Van-

Diemens-land).

Anm. Hos de tre sista slägtena (Artemisia, Tanacetum, Cotula)

äro blomstren alltid strållösa. Frukten är utan eller nästan utan hinn-

krona (o: Artemisieae).

4. GNAPHALIE.E.

Blomstren lik- eller olikblommiga, alltid strållösa. Fästet bart

eller nästan bart. Ståndarknapparna med två små bihang nedtill. Mär-

kena nästan som hos föregående flock. Frukten hårkrönt eller skallig.

— Bladen vexelvisa, hela och smala.

14. Antennaria G.

Blomstren likbloramiga, enkönade, tvåbyggare (ena slaget egentl.

med sterilt-tvåkönade blommor); ståndarblommornas (de sterilt-tvåkönades)

krona rörlik, deras hår upptill nästan klubb-(antenn-)lika, spirblommor-

nas krona nästan trådlik, deras hår smala upptill. Bloraholken nästan

klock- eller skållik, mångradigt tegellagd, ra. e. m. torrhinnig. Fästet

kullrigt, bart. Frukterna trindt-aflånga, krönta med enradiga hår.

Mångåriga, mindre örter med gyttrade, hvita, blekröda eller grå-

aktiga blomster, m. e. m. ludna eller ulliga blad.
^
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1. Vanliga Kattfotan
(antennaria dioica G, — Gnaphalium dioicum L.).

En vanligen (isynnerhet under blomningen) endast 3—5 tura hög

ört, särdeles ståndarväxten, hvars blomster äro bredare, mera rundade

än spirväxtens. Eotskottsbladen äro nästan spadlika, omkring tums-

långa, under hvitludna. Blomstren (båda slagen) variera hvita, blekröda

och rosenröda.

Växer på torra hedar och betesmarker, bergsbackar och mager

slättmark (allm.)- Blommar under Maj och Juni; mognar under Juli

(men är vanligast steril och ökar sig mest genom rotskott). — Utbr.

genom nästan hela Europa (utom Grekland o. a.), Caucasien, Orienten,

Siberien och nordligaste Amerika.

Kattfotan är en lika allmänt bekant som för sin täckhet omtyckt

växt, hvilken med sina låga och täta, grå- eller hvitludna tuvor (blad-

rosetter) väl kläder de torra och magra ställen der den trifves. Både

bladen och de eternellartade blomstren göra örten lätt bemärkt, isynner-

het som den nästan alltid växer ensam, utan blandning med andra.

"Blomstret, anmärker Dybeck, är ännu rätt kärt fÖr bondflickorna,

hvilka deraf binda evighets-kransar, de der ofta fä plats under kist-

locken, och tros skydda mot ondt", och i Dalsland får man f. ö. skåda

de sinnrikaste prydnader af detta blomster. Blomstren bibehålla sig

nemligen länge, nästan som eterneller. Varieteten med rosenröda blom-

ster är en liten särdeles täck eternell. — Som örten är tvåbyggare, är

det vanligen medelst vinden, som pollen sprides från ståndarväxten (de

sterilt-tvåkönade blommorna), men icke direkte utan från märkena,

hvilka medtaga det då de genomtränga ståndarröret. Det händer dock

icke så sällan att insekter besöka blomstren om natten och, "en oskyl-

dig kärleks oegennyttiga budbärare, bestrida zephiren, hvars vingar de

låna, den rol som naturen annars tilldelat honom".

* A. alpina (L.), som växer på de högre fjellen ("in alpibus uostris frequentissi-

ma") liknar mycket den vanliga, men är merendels något mindre och har gråaktig,

mera spärrad holk. Dess ståndarväxt är mycket sällsynt.

* A. carpathica (Whlnb.) liknar de båda andra, men saknar deras rotskott och

har lansettlikt-jemnbreda, spetsade blad och större, svartgrå blomholk. Växer på Lapp-

lands fjellar. — LsesxADius upptäckte den 1820 vid fjellet Kappavara i Lule-Lappmark

(beskr. V. Akad. Handl. 1822).

15. diapltalitini L.

Blomstren olikblommiga eller sällan likblommiga, tvåkönade. Blom-

holken nästan klock- eller skållik, mångradigt tegellagd ; dess fjäll hinn-

aktiga, nästan plana. Fästet nästan plant, bart. Kantblommorna en-

dier flerradiga, med trådsmal krona; diskblommorna tvåkönade men
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sterila. Frukterna trindt-aflånga, alla krönta med likadana enradiga

hår. — Mest två- eller ettåriga, vanligen m. e. m. ludna eller ulliga örter.

a. Helichrysum DC. Blomstren (hos vår art) likbloramiga; alla

blommorna tvåkönade. — Blomstren gyttrade, glänsande gula

(Eterneller).

1. Hedeblomstret
(Gnaphalium arenarium L.)

är mång- (eller åtminstone två-)årigt, nästan fotshögt, och har något

gulaktigt tätludna blad och teraligen stora och talrika, varaktiga blom-

ster med rundad, glänsande citron- (stundom pomerans-)gul, slutligen

spärrad holk och gula blommor.

Växer på sandslätter och hedar (hvadan namnet) i de södra land-

skaperna (allmännast i Skåne) och på Gotland (Hemsö socken). Linné

anmärkte Hedeblomstret på Öland vid Högsrum kyrka (1741), sedan

han förut sett detsamma "på Skånes slätter". — Blommar i Juli, Aug.

(bäst) och Sept. — Utbr. utomlands: Danmark, medl. Europa, Frank-

rike, Ungern, raedl. och södra Ryssland, Orienten.

Denna Eternell som (oberäknadt Kattfotan) är den enda egentliga

inhemska, utgör en prydnad för Skånes torraste och magraste sandslät-

ter, der den, enligt Linnés ord i Skånska resan "växer så allmänt som

upp i landet Kattfötter". Den upptages redan i Frankenii Speculum,

1659 ("Araaranthus luteus, Heedbloma, Guul Reenbloma, Maalgräs").

TouRNEFORT kallade den (1700) Helichrysum germanicum (tysk Eternell),

emedan den blef bekant först i Tyskland. — Blomstren ha en svagt

aromatisk lukt (isynnerhet om de gnuggas) och kunna läggas bland klä-

der mot mal.

* b. Gnaphalium Br. Blomstren olikblommiga, kantblommorna

med endast spira, flerradiga eller (hos G. supinum o: Homa-

lotheea Cass.) enradiga. — Blomstren i ax (eller gyttrade).

Noppor.

2. Hvitnoppan
(Gnaphalium luteo-album L.)

är ettårig, vanligen knappt fotshög, och har slaka, nedtill greniga stjel-

kar, mjuka, glest-hvituUiga blad och blekgult-hvitglänsande, slät blom-

holk med gula blommor; blomstren bilda en tät qvast.

Växer i södra Sverige, på grusiga och sandiga men fuktiga stäl-

len, mest vid vägar isynnerhet nära kusten (i allmänhet sällsynt, men

vid Färjestaden på Öland ymnig). Blommar under sommaren, tills i

Aug. — Utbr. kring nästan hela jorden; i Europa (utom det nordliga-
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ste), på Canariöarne, i Senegal, Algcrieu, Egypten, Orienten, Ostindicn

och Kina, pu Nya IFolland, N. Zeeland, S:t Helena (Napoleona graf),

Cap, i Amerika. Vid Messina pä Sicilien samlade förf. den bioramande

i slntet af Mars.

Först upptagen som svensk i supplementet till lietzii Prodromus

flonu scandinavicoe (1805), sedan Liljeulad upptäckt växten på Öland.

3. Sumpnoppan
(Gnnphnliuiii iiligiiioHiiin I;.)

är ettårig, mycket mjuk och hvitullig, omvexlande grenig eller enkel,

större (omkring 5 tum) eller mindre (turashög). Blomholkcn är nästan

grön; blommorna äro brunaktiga, mycket sma; blomstren gyttrade.

Växer helst på tidtals öfversvämmade, isynnerhet sandiga, ställen,

såsom vid stränder, kärr och diken, vid och på vägar och gator. —
Utbr. genom nästan hela Europa, i Siberien och norra Amerika.

Blommar och mognar från Juli till ini Oct., ehuru den stundom

kan borttorka tidigare. l'å södra och vestra kusterna växer (särdeles

på gammal tång) en glatt och späd var. (o: G. nudum), och i Lapp-

land en annan (snarare underart) med bladen mera svepelikt samlade

under de något större blomstren (o: G. pilulare Whlnb.). — Redan Bro-

melii Chloris gothica (1694) upptager växten (o: Gnaph. minus). Touii-

NEFORT (1700) kallade den Helichrysum aquaticura (Vatten-eternell). Ör-

ten är en bland dem som snarast visa sig pä uttorkade ställen.

/i. SkogsDoppan
(Gnaphaliuiii äiivnticum L.)

är mångårig, omkring fotshög, upj)rät och enkel och har relativt långa,

under ulliga rotblad och bruna blomster, hvilka bilda ett långt och

glest ax.

Växer i torra (sandiga) skogstrakter (planta vix nisi in silvis

obvia 0: L.), helst på svedda ställen, på ljung och buskmark, på leriga

skogsbackar och vid skogsåkrar. — Utbr. genom nästan hela Europa

och Siberien (i norra Amerika troligen inkomling).

IMoramar (och mognar) mest under Aug. och Sept., men stundom

ända till Nov. — Kan variera icke så litet, hvarom (och rörande nästa

art) La3STADius meddelade åtskilliga anmärkningar i Botari. Notiser för

1856. — Vauciier har iakttagit att blomholken mot mognaden sluter

eller öppnar sig efter som vädret är vått eller torrt, tills slutligen, då

fröen äro mogna och värmegraden sådant tillåter, fästets rand viker om
sig sä att holken blir alldeles utbredd och icke mera kan sluta sig.

Fröspridningen går dä obehindradt för sig medelst de lätta härkronorna.
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* G. norvegicum Gunn., som växer i fjelltrakterna, har glest-silkesludna blad

och tätare blomsterax. Oeder upptäckte och bestämde arten i Norges fjelltrakter, hva-

dan Gu.\NER (i Flora norvegica) kallade den G. norvegicum. Då LinnÉ erhöll deu

från södra Tysklands alper, inlade han den i sitt herbarium såsom G. silvaticum, hvadan

Smith sedan kallade fjellens växt G. silvaticum (enligt Linnés herb.) och den allmänna

G. rectum.

5. FjellDoppan
(Gnaphalium supinum L.)

är mångårig, liten (1—3 tum), spenslig, något hvitullig och har svag

rot, smal, 1—8-blorastrig, stundom, särdeles på mycket öppna ställen,

ingen stjelk, och bruna eller gulbruna blomster.

Växer på fuktiga ställen på eller under fjellen. (Utbr. nästan alla

Europas alper, Island, Labrador, Caucasien och Persien; Algerien.)

Upptäcktes som svensk i Vesterbotten ("Kengis utmed elven") af

Liljeblad (1788), som upptog den i sin Floras l-.sta upplaga under

namnet Gnaphal. filiforme. Wahlenberg anmärkte växten på många

ställen i Lappland och granskade den närmare i Flora Lapponica. Sed-

nare meddelade han anmärkningar om densamma i Svensk Botanik (X)

med Lsestadii teckning. Jfr också Hartmans uppsats i V. Ak. H. 1818.

16. Filago L.

(Ullört-slägtet).

Blomstren olikblommiga, tvåkönade; blommorna till större delen

kantblommor med endast spira och trådlik krona, kring ett mindre an-

tal tvåkönade diskblommor med rörlik (4-tandad) krona. Blomholken

pyramidlikt-äggrund eller kägellik, m. e. ra. 5-kantig, dess fjäll skäliga

eller kölade, de yttersta hyllebildande, de innersta omslutande de yttre

spirblommorna. Fästet derigenom fjälligt i kanten. Frukterna omvändt-

äggrunda eller nästan trinda, de yttersta (mellanfjälls-) utan eller nästan

utan härkrona, de andra hårkrönta.

Ett- eller två-åriga, mindre, mycket (gråaktigt) ulliga örter med

gul- eller brunaktiga, mycket små blommor inom m. e. m. gråluden

holk; växande på kala, soliga ställen.

a. Gifola Cass. (Irapia Bl. et Fngh.). Holkfjällen spetsade, motsatt

4—5-radiga, tilltryckta eller slutligen obetydligt utstående.

Fästet trådlikt-kägellikt. De yttre (mellan fjällen sittande)

spirblommorna flerradiga, deras frukter alldeles skalliga. —
Blomstren pyramidlikt 5-kantiga, tätt samlade till nästan klot-

runda gyttringar; deras hylle skärmlikt, mindre tydligt.
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1. Tyska Ullörten
(Filago germanica L.)

är • nästan tvåårig, tätbladig, större (stundom fotshög) och mera grön-

eller gulaktig än de båda andra arterna, samt har vanligen omkring 5

linier breda blomster, med upptill rödaktig, slutligen halmgul (glän-

sande) blomholk.

Växer på sandiga slätter, åkrar och gärden i södra Skåne ("Hel-

singborg : J. Leche" L. fl. suec. : F. pyramidata) och Halland. — Blom-

mar i Juli. — Utbr. hela Europa utom det nordligaste, i Caucasien,

Orienten, norra Afrika; i norra Amerika (troligen inkoml.). Vid Catania

på Sicilien samlade förf. den (mogen) i slut. Maj.

Wahlenberg anmärker att denna art, såsom den sydligaste, har

den baraste och liksom af torkan mest blottade samt polerade blom-

holken, då nästa art (den nordligaste) har den helt och hållet ullig

och den sista, till utbredningen den medlersta, endast till hälften,

b. Oglifa Cass. (Achariterium Bl. et Fngh.). Holkfjällen ospet-

sade, 2—3-radiga, slutligen stjernlikt utstående. Fästet kort

(upptill temligen bredt, nästan plant). De yttre (raellanfjälls-)

spirblommorna nästan enradiga, deras frukter skalliga eller

med svag, enradig hårkrona. — Blomstren äggrundt-kägel-

eller pyramidlika, knippade eller ensamma, med tydligt, 5-

bladigt hylle.

2. Vanliga Ullörten
(Filago niontana L.)

är ettårig, hvitgrå, och har merendels temligen talrika, uppstående, raka

grenar, 4—5 linier långa blad och omkring 2 linier långa blomster

med mycket ullig holk. Förekommer i södra Sverige med längre, en-

dast upptill blomsterbärande och bladiga grenar (o: F. arvensis L.).

Växer på sand- eller grusbackar och hedar och blommar i Juni,

Juli; mognar under Juli. — Utbr. nästan hela Europa; i Caucasien,

Siberien.

Fries meddelar i sina Novitier och deras Mantissa 3:a kritiska an-

märkningar till både denna och nästa arts karakteristik och synonymi.

3. Lilla Ullörten
(Filago minima Pr.)

är nästan tvåårig, gråaktig, spensligare än de båda andra arterna, om-

kring 4—5 (2—6) tum hög, och har 3 eller 4 linier långa, mera

spetsade blad och upptill något gulaktig, endast omkring 1 linie läng

blomholk.
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Växer på sandiga slätter, gärden och backar i södra Sverige och

på Gotland. Blommar i Juli, Aug. — Utbr. i nästan hela Europa o. a.

Denna lilla, men utmärkta, art har länge varit bekant, ehuru icke

sällan misskänd. Kedan Lobelius (o. a. äldre) kände växten och kal-

lade den Gnaphalium minimum, hvilket namn Smith bibehöll då han

upptog arten i sin Flora britannica och hvarunder man ock sedan

vanligen upptog densamma (såsom Wallman i Liljeblads floras 3:dje

uppl, 1816), tills Fries i sina Novitier visade att växten hörer till

Filago-slägtet (o: F. arveosis minima nov. ed. 1, 1824). Wahlenberg

ansåg den vara Linnés egentliga Filago arvensis, och under detta namn

skildrade han den i Svensk botanik. — Såsom han anmärker, synes

Ullörternas nytta vara "att icke blott i sin mån göra nakna ställen be-

hagligare, utan äfven något förbereda dem till en bättre växtlighets

emottagande" och att täcka just de magraste med sin skyddande ull.

5. INULE^.

Blomstren olikbloramiga, med gula strålar. Fästet bart. Ståndar-

knapparna med två trådlika bihang vid basen (svansade). Märkena jemn-

breda, upptill jerant småludna på utsidan, nästan trubbiga. Frukten

hårkrönt. — Bladen vexelvisa, hela och vanligen smala.

19. Iiiula L.

Blomstren med talrika, enradiga och smala (gula) strålblommor.

Blomholken kullrig, vanligen (hos de egentliga Inulae) mångradigt-tegel-

lagd med de inre bladen m. e. ra. hinnaktiga. Fästet plant. Frukterna

krönta med enradiga borsthår, vanligen (hos de egentliga Inulae) nästan

trinda.

Mångåriga, storblomstriga, gulblommiga örter.

a. Corvisartia Mer. Frukterna fyr- (eller fem-)kantiga, strim-

raiga, deras hår ringlikt-sammanväxta nedtill, nästan tvåra-

diga. Strålblommorna spirblommor. — Blomholkens yttre »

blad mångradiga och gröna, de inre enradiga och nästan

läderartade.

1. Elensörten eller Ålanten
(Inula Helenium L.)

är bland våra resligaste örter (blir stundom 3 alnar hög) och den stor-

blomstrigaste bland alla våra Compositae. Den har stor och grenig,

köttig, mörk, inuti hvit rot; äggrunda, under gråludna, fotslånga blad;

spärrad, valnötstor blomholk. och omkring 40 tumslånga, guldgula strål-
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blommor. Blomstren lukta starkt och deras holk är icke sällan lik-

som kådig.

Växer i södra kusttrakterna på fuktig mark, särdeles vid byar

och odlingar ("såsom inhemsk"), samt spridt (förv.) upp till Mälaren.

Blommar hela sommaren. — Utbr. i nästan hela Europa, utom det

nordligaste och sydligaste (Sicilien, Grekland o. s. v.); i Caucasien, Si-

berien.

Färska roten har en egen, aromatisk (nästan kamferlik) lukt; hos

den torra är lukten svagare, nästan liknande Luktviolens. Smaken är

härsket-slemmig, besk och starkt-aroraatisk. Under beuämningen Ålands-

rot (Radix Enulse Pharm.) utgör den ett bekant bröst- och magmedel.

Den har i Arvidh Månsons Örtabok hela 24 "dygder", hvaribland n:o

1: "ätes hon om morgonen, tå gör hon sundt hjerta"; n:o 2: "warder

hon skuren små, och lagdt uthi wiin eller ööl, och thet druckit, gör

lätta röst och klar öghon". Allmogen brukar icke sällan tugga torra

roten mot kolik. — Namnet Helenium förekommer först hos Diosco-

RIDES ( EXéviov) och Plinius och tros utmärka den ört, som Helena

sådde. Bauhinus, Camerarius o. a. kallade växten Helenium (vulgäre),

hvadan dess artnamn. Benämningarne Ålandsrot och Alant äro troligen

förvridningar af denna "Helenas (Elens, Älins) rot eller ört". — Linné

undersökte Elensörtens blommor vid Fellingsbro i Vestmanland och an-

märkte (se hans Vestgöta-resa) deras vigtigaste slägt-kännetecken (de

tvåsvansade ståndarknapparne). Först (1741) anmärkte han den på Öland

och nästan samtidigt dermed Kalm (1742) i Bohuslän och Leche i

Skåne. Kalm omtalar (Vet. Ak. handl. 1743) att Elensörten växte "ym-

nigt på ängar och lågländta åkerrenar vid byn Bionni i Morlanda på

Oroust", der den sades växt "från urminnes tider".

b. Inula Mer. Frukterna nästan trinda, ribbade, deras hår all-

deles fria. Strålblommorna spirblommor eller sterila.

2. Jolsterkrislan

(Inula salicina L)

är omkring alnshög, upprat, raångbladig, med temligen hårda och glän-

sande blad, något liknande Jolsterns (Salicis pentandrae), hvadan art-

namnet. Blommorna äro mörkgula; strålblommorna talrika, omkring 5

linier långa. Blomholken blir slutligen brunaktig.

Växer på magra ängar och steniga ängsbackar, både på buskig

och kal mark, i södra och medlersta Sverige. — Utbr. i nästan hela

Europa utom det nordligaste och England, Sicilien, Grekland; i Cauca-

sien, Siberien.
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Blommar i Juli (från medlet) och Aug. (till slutet). På Öland

förekommer den liten och enblomstrig.

3. Britakrislan
(Inula Britanica L.)

är upprat, vanligen gleshårig, och har temligen stora blomster (strål-

blommorna 5 linier långa) och lansettlika eller nästan jemnbreda blad.

Växer på fuktig slätt- eller ängsmark, vid stränder och diken på

Gotland, Oland och i Skåne. — Utbr. nästan hela Europa utom det

nordligaste samt England, Spanien, södra Italien och Grekland; i Cau-

casien, Siberien.

Blommar från slutet på Juli till medl. Sept. Den oravexlar till

storlek (men är mest fotshög) och hårbeklädnad; är merendels temligen

hårig, men stundom nästan glatt, stundom mera gråluden. En sådan

ludnare var. var den I. Britanica, som Linké upptäckte (såsom svensk)

vid Bursviken på Gotland och på Öland vid Pesnäs (upps. i Vet. Ak.

handl. 1741) samt i sin Flora suecica ed. 2 upptog såsom I. dysen-

terica, under det han vid den der för första gången såsom svensk un-

der sitt rätta namn upptagna I. Britanica endast har "habitat in Scania"

(prope Gunnarstorps, Nos etc.) — Britakrislan tros vara Dioscoridis

^QEtaVLicr] (hvars härledning är osäker), enligt Dalechamp, som kallade

växten Britanica (se. herba), hvadan dess artnamn, ehuru Linné sedan

skref "britannica" (oriktigt, ty den växer icke i England).

* I. ensifolia L., som är utmärkt genom sina talrika, något krökt svärdlika,

nerviga och hårda blad, växer (inom Sverige) endast på ett par ställen på Gotland, der

J. P. Rosén upptäckte den (1816—8).

IS. Pulicaria G.

Blomstren med enradiga, gula strålblommor (spirblommor). Blom-

holken kullrig, tegellagd. Eästet plant. Frukterna trinda, nästan cy-

lindriska, ribbade, med en mycket kort, tandad eller delad krona kring

borsthåren.

1. Loppörten
(Pulicaria vulgaris G. — Inula Pulicaria L.).

En ettårig, vanligen 6 till 10 tura hög, temligen mjuk, småluden,

vid blomstren nästan arragrenig ört med aflånga, vågbräddade, omkring

tumslånga blad, korta (knappt linielånga) strålblommor, och liten (ärt-

stor) men mycket körtelhårig blomholk.

Växer på fuktiga eller tidtals öfversvämraade ställen vid byar, vä-

gar och gator i Skåne (der den är allmän), Blekinge och pä Öland.
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— Utbr. genom hela Europa, utom det nordligaste, till Caucasien,

Siberien; på Canari-öarne.

Blommar och mognar i Aug. och Sept. Har (särdeles blomstren)

en egen, stark, något syrligt aromatisk lukt. Namnet (både det sven-

ska och det botaniska) antyder växtens bruk mot loppor, hvarvid man

isynnerhet använt örten upphettad eller dess rök.

19. Solidago L.

Blomstren med 5—15, enradiga, gula strålblommor. Blomholken

nästan äggrund, flerradigt tegellagd, dess blad olika stora. Fästet nä-

stan plant, tandadt-gropigt. Frukterna nästan trinda, spollika, ribbade,

hårkrönta; håren enradiga.

1. Guldriset
(SoHdago Virga aurea L ).

En mångårig, vanligen alnshög eller högre, upprat ört med upp-

stående, smala och raka grenar, lansettlika eller ovala blad (rotbladen

icke sällan 2 tum breda) och stor, rik blomstervippa.

Växer både på torrare skogsbackar, ängar och betesmarker, i tall-

skog eller ljungmarker (blir då smalbladigare) och i skuggigare, fuktigare

skogsmark (bredbladigare), allmän. — Utbr. genom hela Europa utom

Grekland, Sicilien); i Algerien, Caucasien, norra Asien och norra Amerika.

Blommar från och med Juli till medlet på Sept.; mognar i Aug.

("flores autumno prata sicca silvatica ornant" L.) — På kala berg och

klippor, isynnerhet på Östersjöns stränder samt i Lappland, omvexlar

den enklare (och mindre) med större, mera spridda och bladiga blomster.

Då den blir som bäst utvecklad, är den helt prydlig med sina klart

gula blomster, hvilka icke sällan lysa i skogskanterna jemte Praktmjöl-

kets röda spiror.

Örten är besk och sårläkande; roten salivretande och skarp, diure-

tisk. — De gamle botanisterna (t. ex. DoDONaeus, Matthiolus) kallade

växten Virga aurea, hvadan dess artnamn.

90. liinosyris Cass.

Blomstren utan strålblommor (alla blommor tvåkönade). Blom-

holken kullrig, 2—3-radigt tegellagd; dess blad olikstora. Fästet nä-

stan plant, tandadt-gropigt. Frukterna nästan aflånga, hoptryckta, orib-

bade, hårkrönta; håren tvåradiga.
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1. Guldborsten
(Linosyris vulgaris Cass. — Chrysocoma Linosyris L.).

En mångårig, omkring 5 (4—8) tum hög, vid roten nedkrökt

ört, med smal men temligen stark stjelk, smala, småprickiga, glatta och

gråaktiga (vanligen ensidiga) blad och gula blomster i tät qvast.

Växer på Ölands m. e. m. torra betesmarker och kalkhällar. F.

ö. utbr. genom nästan hela Europa utom det nordligaste och sydligaste

(Sicilien m. m., Grekland); i Caucasien. Den utländska är större.

Blommar i Aug., Sept. — Upptäcktes, som svensk, af Dr Wahl-

bom, som var provincial-läkare i Calmar och Linnés lärjunge. Han

meddelade växten till Linné, så att han kunde upptaga den i sin Flora

suecica, 2:dra uppl.

C. ASTERINE.E.

Blomstren vanligen olikblommiga, med röd- eller blåaktiga eller

hvita strålar. Fästet bart. Ståndarknapparna svauslösa. Märkena jemn-

breda, spetsade, upptill jemnt småludna på utsidan. Frukten hårkrönt,

sällan skallig. — Bladen vexelvisa, hela och smala.

131. Aster L.

Blomholken ellipsoidiskt-äggrund, oregelbundet tegellagd, dess yttre

blad mycket mindre (de yttersta skärmlika). Fästet något kullrigt (litet).

Strålblommorna talrika, enradiga. Frukterna aflånga, plattade, hårkrönta.

1. Strandastern
(Aster Tripolium L ).

En mång- (nästan två-)årig, upprat, vanligen omkring fotshög el-

ler högre, glatt och något vattig ört, med brunröd stjelk, smala, tem-

ligen köttiga, något röd- eller blåaktiga blad och qvastvisa blomster med

blå (omkring 10 eller 15) strålblommor. Omvexlar från qvarters- till

alnshög.

Växer på södra och medlersta Sveriges hafsstränder (helst steniga)

och blommar mest i Aug. och Sept. — Utbr. i nästan hela Europa (och

Siberien).

Förekommer stundom (enligt Hartman) med hvita strålblommor,

eller alldeles utan sådana.

Kreaturen äta gerna Strandastern liksom andra strandörter, hvilka

de tycka om för deras sälta. Växten är de gamle botanisternas, t. ex.

DoDONaei (1553), Tripolium, hvadan dess nuvarande artnamn.
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99. Erigeron L.

(Bink-slägtet).

Bloraholken kullrig, tegellagd. Fästet något kullrigt. Strålblom-

morna talrika, flerracliga, de inre vanligen trådlika. Frukterna nästan

jemnbreda, plattade, hårkrönta.

Mång- eller två- (eller ett-)åriga, m. e. m. gråaktigt-håriga örter

med helbräddade eller nästan helbräddade blad och röd- eller hvitaktiga

strålblommor.

a. Trimorphaea Cass. De inre strålblommorna trådlika (diskblom-

morna 5-tandade).

1. Gråbinkan
(Erigeron acre L.)

är två- (eller nästan mång-)årig, vanligen omkring fotshög (men blir

icke sällan mindre), temligen tätt gråaktigt hårig, och har rödaktig

stjelk, blekvioletta eller rödletta strålblommor och slutligen rödaktiga

frukthår. Omvexlar med större och mindre, glesare och mera gyttrade

blomster.

Växer på torra, sandiga och steniga backar, hedar och gärden,

samt bland grus.

Blommar från Juli (eller tidigare) till medl. Sept., mognar vid

slutet på Juli. — Utbr. genom hela Europa (utom Grekland, Sicilien,

Sardinien), Caucasien och Siberien.

Färska örten har skarp smak och luktar ej obehagligt då den

gnuggas. Blommande är den temligen obetydlig, men mogen gör den

sig bemärkt genom sina vackra hårkronor, hvilka bilda nästan regel-

bundna klot, stundom så ymniga att de nära täcka hela växten.

* E. Miilleri Lund är glatt, men liknar annars den vanliga Gråbinkan och växer

nästan endast på några ställen i Lappland och Ångermanland.

* E. politus Fr. växer i Lappland och på Jemtlands och Herjedalens fjellar; på

de sistnämnda upptäckte Thedenius den (1836).

2. Fjellbinkan
(Erigeron alpinum L.)

är mångårig, vanligen endast omkring 5 eller 6 turer hög och nästan

2-blomstrig, men storblomstrigare och längre- och glesare-hårig än den

vanliga. Blomstren äro vackra, med nästan rosenröda (sällan hvita eller

hvitaktiga), 3—4 linier långa strålblommor. Stjelken är brun.

Växer i Jemtlands, Herjedalens och (sällsynt) Lule-Lappmarks fjell-

trakter. — F. Ö. på nästan alla Europas (och Caucasiens) alper; i Si-
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berien, Grönland, på Klippbergen, Island; dessutom vid Magelhanska

sundet (enligt D. Hooker).

Omvexlar med nästan dubbelt större blomster. Fjellbinkan upp-

täcktes som svensk af Hartman på Areskutan i Jeratland (1813), hvil-

ken upptäckt han meddelade i Vet. Ak. handl. 1818. Väl hade Wah-

LENBERG redan upptagit växten i sin Flora lapponica, men han kände

den endast från norska Nordlanden och Finnmarken. — Fries behand-

lar i sin Mantissa III närmare både denna och de närstående arternas

(med varieteter) karakteristik och synonymi.

* E. uniflorum L. är vanligen mindre, en- (mycket sällan två-)blomstrig, nedtill

nästan glatt men upptill, särdeles holken, ullhärig, och har hvita, stundom rödaktiga,

strålblommor. Växer mest på de högre fjellen, särdeles Lapplands, der LinnÉ fann den

"frequens" och eguade den en närmare undersökning (föreg. art kände han derernot icke

som svensk). Förut hade dock Eudbeck: d. y. der anmärkt och låtit måla den (1695);

den upptages också i hans Index (1720).

b. Conyzella Dill. Strålblommorna alla tunglika (diskblommorna

4-tandade).

E. canadense L., som härstammar från Canada och Virginien och för öfver 200

år sedan spriddes till Europa (der den nu mångenstädes är liksom inhemsk), upptages

vanligen i våra florer, ehuru den hos oss är mycket obeständig. Den är ettårig och har

små, hvitgula blomster.

!33. Bellis L.

Blomholken kullrig, dess blad endast en- eller tvåradiga, nästan

lika stora. Fästet kägellikt. Strålblommorna talrika, enradiga. Fruk-

terna omvändt-äggrunda, plattade (kantadt), skalliga.

1. Tusenskönan
(Bellis perennis L.).

En mångårig ört med nästan bladlösa, omkring 6 tum långa, en-

blorastriga stänglar från den greniga rotstocken, smalt-omvändt-äggrunda

(omkring 5 linier breda) blad och hvita eller rödletta, vanl. 2 till 3

linier långa, strålblommor. Den bildar små mörkgröna tuvor.

Växer på ängar, något fuktiga gärden och betesmarker, vid vägar,

nära städer och byar, i Skåne, på Öland och Gotland, samt förvildad

på några ställeij upp till Stockholm. Odlas också (dubbel) mycket i

trädgårdar. — Utbr. genom hela Europa utom det nordligaste.

Blommar nästan hela året, d. v. s. så länge marken är bar, men

vackrast och rikast i Juni. Blomstren ("Vetteljus") sluta sig under

natten (och vid regnväder). "Blommar nästan hela året och sluter

blomstren hvarje natt", säger Linné om växten, anmärkande att den icke

behagar kreaturen, icke en gång gässen, "cum quibus optime adolescit".
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Men så mycket omtycktare är den täcka Tusenskönan i våra trädgår-

dar, eller der den på gräsvallen helsar oss med sina utbredda purpur-

och silfverkronor, de der båda den vackrare årstidens ankomst eller ut

göra en bland de första länkarne i Floras blomsterkrans. Såsom nämndt,

uppresa och sluta sig strålblommorna mot natten, hvarvid stängeln krö-

ker sig; om morgonen breda de åter ut sig då solen skiner, mot hvil-

ken blomstren söka vända sig derigenom att stängeln smånigom rätar

ut sig.

7. EUPATORINE^.

Blomstren lik- eller olikblomraiga, med eller utan strålar. Fästet

bart. Ståndarknapparna svanslösa. Märkena trinda eller nästan trinda,

på utsidan luddvårtiga. Frukten hårkrönt.

7a. Blomstren olikblommiga. Märkena (hos spirbloramorna) spet-

siga. Frukterna trinda, strimraiga eller släta. — Blomster-

stänglarna från egna knoppar, tidigare än bladen (o: Tussila-

ginese).

Blomstren olikblommiga, sambyggare: med talrika, flerradiga, smalt

tunglika, fröbildande spirblomraor kring de rörlika, tvåkönade men sterila

diskblommorna. Blomholken klocklik, trind; dess blad tvåradiga, nästan

lika långa. Fästet plant. Märkena korta och (hos de tvåkönade blom-

morna) mycket korta (outvecklade). Frukterna vigglikt-jemnsmala, strira-

miga, hårkrönta.

1. Hostörten eiier Hästhovan
(Tussilago Farfara L.).

En mångårig ört med krypande rotstock, kort- och bredt-hjertlika,

under gråaktigt ludna blad, enblomstrig, fjällig, vid blomningen 4—

6

tum hög stängel, och gult, omkring tumsbredt blomster med talrika,

mycket smala, helbräddade strålblommor.

Växer på öppna, isynnerhet leriga, backsluttningar, åker , väg- och

dikeskanter (icke sällan ett ogräs pä leråkrar) samt stränder. — Utbr,

genom hela Europa, i Siberien, Persien, Caucasien, på Island. På Sici-

lien samlade förf. den i Februari (blommande).

Blommar utan blad, mycket tidigt, strax vid källossningen, såsom

i Mars eller April, och mognar redan i Maj. "Den tidigaste blomma

på svensk ört; då går kälen ur marken, snön smälter i skuggan, isen

lossnar på floderna, grodan qväker i kärren, trasten sjunger i skogen,

Q
Nyman. Sv. Fanerog.
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orren spelar på Ijungeu och ärlan bebådar Floras ankomst": Linnés

Flora suec. (öfvers.)- Enligt Bjerkander blommar växten redan vid 3°

värme.

Bladen, hvilka utvecklas sednare än blommorna (i Maj, Juni), bli

slutligen stora (\
—i aln breda). De äro rika på beskt, något adstrin-

gerande slem, finnas på apoteken (Folia Tussilagiiiis Pharra.) och an-

vändas stundom, dels såsom dekokt dels att röka som tobak, mot hosta

(o: Brösttobak, "medicina antiquissima"); också hän tyder namnet Tussi-

lago, FucHsius 1542, (o: tussin-ago) derpå. Växten antyder källrik och

lerig mark, och den binder densamma genom sina rötter, hvilka sprida

sig mycket, så att den icke sällan ensam täcker hela sträckor.

Artnamnet härledes dels från Plinii Farranum eller Farfugium, dels

från växtens (enligt Matthiolus) toskanska namn Farfara. Med hän-

syn till den bladlösa blomningen erhöll den icke sällan hos de gamle

benämningen "Filius ante patrem". Denna beror derpå att blomster-

knopparne bildas så sent att de icke komma till utveckling före vin-

tern, men deremot kunna utslå så snart vårsolen börjar verka. Då ser

man snart de fjälliga och något rödaktiga blomsterstänglarne uppsticka ur

marken. Sedan blomningen, upphört, sluter sig holken .och hårkronorna

utväxa till en slags pensel hvita silkestrådar inom denna. Stängeln

kröker sig och riktar nämnde pensel mot marken, hvilken ställning bi-

behålies tills fröen mognat. Då rätar stängeln åter ut sig, blomholken

öppnar sig åter, hårkronorna breda ut sig och fröspridningen försiggår.

!95. Petasites G.

(Skråpslägtet).

Blomstren olikblommiga och nästan tvåbyggare; det ena slaget

med enradiga spirblomraor (kantblommor) kring talrika tvåkönade disk-

blommor, det andra med talrika spirblommor kring några (1—5) två-

könade diskblommor; de tvåkönade blommorna äro sterila (med outbil-

dade märken), rörlika. Blomholken nästan tvåradig. Fästet plant. Fruk-

terna trinda, nästan spollika, ribbade, hårkrönta. — Mångåriga örter

med krypande rotstock, hjertlikt-triangel- eller njurlika, under tätludna

blad och flerblomstrig stängel med klasvisa, hvita eller rödaktiga blom-

ster; kantblommorna trådlikt-rörlika eller med snedt-tvärt eller kort-tung-

likt bräm.

a, Petasites Cass. De nästan-tvåkönade blomstren med 1—

5

smalt-rörlika spirblommor i kanten, de nästan spirblommiga

alldeles strållösa.
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1. Pestskråpen
(Petasites officinalis Mnch. — Tussilago Petasites L.)

liar qvarterslång eller längre blomstängel och rödaktiga, strällösa blomster,

vanligen med nästan alla blommorna tvåkönade; — mera sällan endast

eller nästan endast spirbloramor (o: Tussilago hybrida L.).

Växer vid åar, bäckstränder och källdras: i södra Sverige, särdeles

Skåne ("in Scania prope Lundinum, J. Leche" L.), samt (förvildad) vid

gårdar o. d. upp till det rcedlersta. — Utbr. genom nästan hela Europa

utom det nordligaste (och i Barbariet, Caucasien, vestra Siberien).

Blommar tidigt om våren (April, Maj). Bladen bli slutligen gan-

ska stora (ända till alnsbreda, "de största bland våra") "sä att höns

och andra småkreatur bruka dölja sig derunder mot regn och oväder"

L. ("både för hök och regn"), hvadan ock växtens botaniska namn (Pe-

tasites, redan hos DoDONaeus 1616) härledes (petasus = stor hatt med

breda bord). — Hoten (rotstocken) är inuti hvit, om våren hartsrik,

Lar skarp och något aromatisk smak, liknande Angelika-rotens, är svett-

drifvande och har stått i stort anseende såsom läkemedel t. o. m. mot

pesten (o: Pestrot). — Boskapen undviker gerna Pestskråpen, om icke

som helt späd, men bien söka begärligt dess tidiga blommor. Både

genom sina stora blad och sin starka rotbild ning qväfver den nästan

alla andra växter och kan bli ett svårt ogräs. Den är verkligen en

bland de örter, som, särdeles på lös jord, växa allra yppigast och mest

utsuga marken. Stora knoppar äro i ordning på rotstocken redan om
hösten och uppsticka strax om våren, omslutna med röda eller violetta

fjäll. Ur dessa uppskjuta snart blomsterstänglarne. Ståndarblomstrens

äro kortare och talrikast. Så snart blomningen slutat, visa sig bladen

talrikt, på väldiga skaft, och tillväxa sedan ända in på sommaren. En-

dast spirblomstrens stänglar vara med bladen och klädas slutligen med

frukternas hvita, silkesartade, lätta och vackra hårkronor. — Örten är

tecknad redan i Til-Landz' Icones (1683).

2. Hvitskräpen
(Petasites albus G. — Tussilago alba L.)

har blekt-hvita, strållösa blomster, till byggnaden liknande Pestskråpen»,

och är mindre (stängeln knappt qvartershög). Bladen äro dubbelt bre-

dare än långa, under hvitludna, slutligen gråaktiga.

Växer vid skuggiga bäckar och i dälder i Skåne, der redan J.

Lecbe antecknade den (Linné samlade den vid Fogelsången nära Lund).

Blommar i April och Maj. — Utbr. genom nästan hela Europa utom

det nordligaste och sydligaste (Grekland, Italiens öar o. s. v.), samt i

Barbariet, Caucasien, södra Siberien.



36

Hvitskråpen utbreder i jordbrynet sin något violetta eller rödak-

tiga rotstock och tillreder sina knoppar redan om hösten. Dessa knop-

par äro omslutna med stora fjäll, de yttre bruna, de inre blekgröna

och gulaktiga, och beklädda med långa, hvita hår till skydd mot köl-

den. De ha en egendomlig lukt. Blomstren äro talrika på hvar stän-

gel. Under det de spirväldiga mogna, utbreder sig bladens vackert

gröna yta. — I Bauhins Piuax heter denna art Petasites minor, Pest-

skråpen Petasites major (et vulgaris).

* P. spurius (Ketz.) växer också endast i Skåne (särdeles vid Ringsjön, der

Retzius upptäckte den "copiose ad Bofärja") och liar stråliga, blekgula blomster, stor-j
skärmig stängel och fotsbreda blad. Eetzii Observationes I, 1779 (beskr. och fig.). .H

b, Nardosraia Cass. De nästan tvåkönade blomstren med en-

radiga tunglika spirblommor i kanten; de nästan spirblora-

miga med mycket kort tunglika kantblommor.

3. Fjellskråpen

(Petasites frigidus Fr. — Tussilago frigida L.)

har (gul-) hvit- eller rödaktiga, vanligen stråliga, blomster på omkring

fotshög (eller högre), slutligen slak, mörkröd stängel, som bär mycket

stora skärmar, hvilka sluta med ett litet bladartadt bihang (o: outveck-

lade blads slidor). Bladen äro mera inskurna äu hos de andra arterna,

starkt-bugttandade, med spetsiga tänder.

Växer i fjelltrakterna, särdeles på temligen fuktiga, skuggiga stäl-

len, såsom i kärr och pilsnår. — F. ö. i Norge, Finland och det nord-

ligaste Ryssland, Siberien och nordligaste Amerika, — Blommar i Lapp-

land (der den är allmän) omkring slut. Maj och mognar kring slut. Juni.

Redan O. Rudbeck d. y. iakttog och lät måla Fjellskråpen under

sin lappska resa (på Vallavare i Lule-Lappmark), men Linné lemnade

i sin Flora lapponica den första egentliga beskrifning på densamma.

Wahlenberg skildrade den sedan närmare (isynnerhet till blombyggna-

den) i Flora lapponica och meddelade dessutom i Svensk Botanik an-

anmärkningar om växten jemte Laestadii vackra teckning. Jfr också

Hartman i Vet. Akad. handl. 1818,

7b, Blomstren likblommiga. Märkena nästan klubblikt trådlika.

Frukterna nästan triuda, striramiga. — Bladen motsatta (o:

Eupatorieae).

136. Eupatorium L,

Blomstren likblommiga och ulan strålblommor. Blomholken nästan

trind (cylindrisk), dess blad nästan tvåradigt tegellagda. Fästet plant.
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Märkena långa, trådlika. Frukterna trindt-omvändt-kägellika, ribbade,

hårkrönta. — Bladen motsatta.

1. Floksörten
(Eiipatorium cannabinum L.).

Mångårig, 2 till 4 (vanligen omkring 3) fot hög, upprat, smålu-

den och gråaktig, med 3—5-delade blad och talrika, små (endast om-

kring 5-blommiga) rödletta blomster i stor (icke sällan handsbred), tät-

grenig vippa. Eoten kryper starkt; stjälken är rödbrun och dess blom-

grenar nästan lika höga.

Växer vid sötvattens-stränder och i fuktiga skogs- och busksnår i

södra och raedlersta Sverige, icke sällan blandad med Lysingen och

Fackelblomstret. Blommar bäst under Juli; mognar i Aug. — Utbr.

hela Europa utom det allra nordligaste, och i Orienten, Caucasien, ve-

stra Siberien.

Floksörten utslår sina blomster nära samtidigt, så att de nästan

täcka hela växten, som då är rätt prydlig. Den har något obehaglig

(svagt-aromatisk) lukt och mycket besk smak. Eot och örtstånd äro, i

större dosis, emetiska och purgerande. — Bladen likna temligen Ham-
pans (Cannabis), hvadan växtens artnamn. Eedan Frankenii Speculum

(1638) upptager Floksörten (o: Eupatorium Avicennge). Tragus kallade

växten Herba S. Kunigundis.

II. CÅFITATJE
(Eörblomstriga.)

Blomstren vanligen med endast rörlika, tvåkönade blommor, sällan

med oregelbundet-trattlika kantblommor. Blommorna mest röd- eller blå-

aktiga. Stiftet kuöllikt-uppsväldt under de på utsidan småludna märkena.

1. CENTAURINE^.

Blomstrens kantblommor oregelbundet-trattlika och strållikt-utstå-

ende, toma (könlösa).

2'i, Ceiitaiirea L.

(Klätt- eller Klint-slägtet).

Blomholken nästan klotrund. Holkbladeu mångradigt tätt-tegel-

lagda, med bihang i spetsen, de yttre smånigom mindre, de inre olika

de andra. Fästet borstigt. Ståndarknapparne svanslösa. Frukterna hop-

tryckta från sidorna, aflånga, omvändt-äggrundt-aflånga eller nästan om-

vändt-äggrunda, oribbade, krönta med mångradiga borst eller skalliga.
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— En- eller fleråriga, tagglösa örter med temligen stora bioraster. Be-

nämningen Klätt är det isländska Klitt och betyder det som lätt hän-

ger sig vid något annat (R. Dybeck).

a. Kantbloramorna obetydligt större än de andra. Roten mång-

årig. (Jacea Juss.).

j. Yäddklinten
(Centaurea Scabiosa L)

blir 3 till 4 fot hög och har ganska stark och seg rot, hårda stjelkar

(också kallas den på Gotland o. a. J em rot, Jernört) och långa,

nedtill nästan parbladiga rotblad. Blomstren (på Öland "Hårkullar")

äro stora med rund bloiuholk, hvars blad eller fjäll äro mörkbräddade

med blekare franshår i kanten; blommorna violettröda, sällan hvita.

Växer på torra ängar, buskigare backar, åkerrenar, samt vid vägar

och gärdesgårdar i sudra och medlersta Sverige. — Utbr. hela Europa

utom det allra nordligaste, Grekland och Turkiet (samt i Caucasien,

Siberien).

Blommar i Juli och Aug. och mognar sent. — Frukterna "qvar-

sitta till vinterföda åt sinåfoglar", L. — Roten blir stundom ganska

besvärlig på åkrar i anseende till sin seghet och envishet. Med ört-

ståndet lärer ylle kunna färgas varaktigt gult. — De gamle botanisterna

(Matthiolus, 1562) kallade växten Scabiosa major, h vadan dess nuva-

rande artnamn.

2. Färgklinten
(Centaurea Jacea L.)

blir vanligen fotshög eller högre och har vanligen snedt-uppkrökt stjelk

och lansettlika eller smalare, helbräddade eller ra. e. m. tandade eller

parskurna blad. Blomholken är endast nötstor, dess bihang torrhinniga,

bredt-skedlika, bruna; bloraraorna violettröda. Fruktkronorna lossna snart.

Växer på torra ängar och betesmarker, åkerrenar, grus- och sand-

backar, vid vägar och bland buskar. På ängar o. d. ser man icke

sällan dess purpurkronor bland hvitstråliga Prestkragar och rosenröd

Väpling, eller med lätta gräs emellan. Blommar från omkring raedl. Juli

till Sept., Oct.; raognar frän omkring raedl. Ang. Kantbloramorna sluta

sig mot hvarandra om qvällen och bilda ett slags skyddstält åt disk-

blommorna, men utbreda sig åter på morgonen. — Utbr. genom nästan

hela Europa; i Algerien, Caucasien, Siberien.

Örten färgar gult, hvadan den också, såsom i Vestmanland, kal-

las Gulskära. Godset betas då i alunvatten och kokas sedan med
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örten och lut. — Hos de gamle botanisterna (TABERNteMONTANUS, 1590)

var Jacea ett slags slägtnamn (troligen af jacere, emedan växten vanli-

gen m. e. ra. ligger utmed marken). Färgklinten är tecknad redan

i Til-Landz' Icones (1683).

b. Kantblommorna mycket större än de andra, snedt-trattlika.

Koten ettårig. (Cyanus Juss.)

3. Blåklinten eiier Blåklätten

(Centaurea Cyaniia L.)

är vanligen nära alnshög, med uppstående grenar, och har hvitgrå, till-

tryckt och tunn, ull- och spindeltrådartad hårbeklädnad och smala blad,

de nedre mest pardelade. Blomholken är ärtstor, dess blad hvitaktigt-

hinnartade och -sågade i kanten. Diskblommorna äro blåröda, kant-

blommorna utmärkt vackert himmelsblå (stundom violetta eller hvita),

talrikare.

Växer på åkrar (agros gratissimo florum cyano exhilarat L.), sär-

deles bland råg (o: Eågtuppor i Orsa) och hvete, allmän (o: Cyanus

vulgaris Lob. Cyanus segetum Bauh.). — Utbr. genom nästan hela

Europa (och med säd koramen till åtskilliga utom-europeiska länder). —
De plattrunda, blå blomstren liknas vid och kallas i somliga landskaper

Hattar, Blå hatt ar och (på Gotland) Båtsmanshattar.

Blommar i Juni och Juli eller längre (sentida stånd till ini Oct.,

icke sällan tålande 5 gr. köld). — Blommorna kunna beredas till ett

slags bläck, men användas mest att blåfärga sockersaker. Strålblom-

morna "kunna blandas bland tobak, mera till prydnad än smak" L.

Fröen äro beska och laxera. — Blåklinten är ett ganska vackert ogräs

och dess bioraster äro på landet mycket omtyckta och begagnas till

kransar och buketter särdeles midsommartiden. "Tycket för den täcka

blomman ("Åkerrosor") är likväl på skilda orter mycket olika" (R. Dybeck).

— Plinius kallar växten Cyanus för blomraornas färg (FucHsius, 1549,

Cyanus silvestris), hvilken benämning Linné bibehöll som artnamn. Den

är tecknad i Til-Landz' Icones (1683), och redan i Celsii Katalog an-

märkas två varr. med hvita kantblommor, den ena med köttröd disk,

den andra med purpurröd.

2. CYNARlNEiE (Tistel växter).

Blomstren likblommiga; alla blommorna rörlika och tvåkönade.

2a. Stjerntistlar (Carlineae). Bloraholkens blad olika, de yttre

större och mera bladartade, de inre nästan hinnartadt torra,

smala och strållika. Fruktens hårkronor lossnande.
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Blomholken nästan skållik, dess yttre blad taggigt-parklufna, de

inre oväpnade, blekgula. Fästet besatt med upptill ojemnt- (sargadt-)

delade fjäll. Ståndarknapparne kammlikt svansade. Frukterna trindt-

aflånga, beklädda med kort, tilltryckt, silkesartadt ludd, krönta med tal-

rika, vid basen 3—5-vis sammanväxta (mångbrödrade), upptill fjäder-

lika hår.

1. Stjerntisteln

(Carlina vulgaris L.).

En 5 till 10 tum hög, tvåårig ört med nästan lansettlika, gul-

aktigt-taggiga blad, breda blomster, blekgula, glänsande, långa och smala

blomholkstrålar samt brunaktiga blommor.

Växer på torra grus- och skogsbackar och gärden i södra och

medlersta Sverige. — Utbr. genom hela Europa (utom det nordligaste)

och i Orienten, Caucasien, Siberien.

Blommar i Juli och Aug., mot hvars slut den vanligen är ut-

blommad och mogen, ehuru den merendels står torr och tom qvar till

nästa eller tredje året (" postquam periit matura triste spec-

taculum" L.). I detta tillstånd är den hygrometrisk, i det den uppre-

ser (sluter) blomholkens strålar då luften är fuktig och utbreder dem

då den är torr (Bjerkander). Således kan man, om vädret är klart

men nämnde strålar likväl slutna, vänta mulet väder, och tvärtom en

klar dag, då de utbreda sig under en mulen morgon. Växtens vanliga

benämning, Spåmanstistel, kan sålunda anses ganska berättigad. Man

har iakttagit att holkstrålarna också under blomningen sluta sig mot

natten. — Roten är hartsartadt-bitter och purgerar i större dosis. —
"I somliga trakter tror allmogen ännu att växten, buren i handen,

meddelar åt den bärande styrka, hvilken åter den, på hvilken han der-

vid tänker, förlorar" (R. Dybeck). I Clusii Historia (1601) heter den

Carlina silvestris vulgaris.

2b. Egentliga Tistlar (Cynarese). Blomholkens blad tätt

tegeilagda, likadana, de yttre smånigom mindre. Fruktens

hårkronor lossnande.

29, Arctiuni L.

(Kardborr-slägtet).

Blomholken nästan klotrund. Holkbladen m. e. m. syllika och

(åtminstone de yttre) smalnande till en utstående, i spetsen kroklik udd.

Fästet borstigt. Ståndarknapparne glatt-svansade. Frukterna hoptryckta,

aflånga, krönta med talrika, korta och sköra borst.
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Kardborrarne (Arctium Lappa L.) äro två- (eller tre-)åriga,

vanligen 2—3 alnars örter med hjertlika, mjuka, under m. e. m. ludna

eller ulliga, ganska stora blad (särdeles rotbladen) och klotrunda blom-

ster ("borrar"). Tre arter antagas vanligen:

* A. maj US Schk. har glattare blad, större, glest spridda blomster, bredare, glatt

och grön blomholk, röda blommor. Växer mindre allmän i lundar, vid byar och städer

i södra och medlersta Sverige. F. ö. i nästan hela Europa (utom det allra nordligaste)

och i Algerien, Caucasien, Siberien, Ostindien.

* A. minus Schk. har mindre, nästan klasvisa blomster, glatt eller nästan glatt

blomholk, blekröda blommor. Växer mera allmän vid vägar, åkrar och byar. F. ö. i

nästan hela Europa och i vestra Asien.

* A. tomentosum Schk. har qvastvisa blomster, nätuUig blomholk och violetta

blommor. Växer i trädgårdar (der den kan bli ett besvärligt ogräs), vid vägar, gärdes-

gårdar, pä gräsplaner och gårdar i södra och medlersta Sverige (i det norra sällsynt).

F. ö. i nästan hela Europa utom det allranordligaste, i Caucasien och Siberien.

Kardborrarne blomma i Juli och Aug. och mogna under Aug.

De mogna blomstren ("Borrar, Kardborrar") lossna lätt och haka sig

genom blomholkens krokar vid djurens hud ("utpote cum animalibus co-

habitans planta" L.) och menniskans kläder, hvarigenom fröen spridas

mycket omkring. Isynnerhet i fårens ull äro dessa borrar icke väl-

komna. Ofta ser man dem i klumpar ligga på marken eller dessa

kringrullas af stormarne.

Dessa växters rot är nästan tapplik, stor, inuti hvit och svampig.

Färsk smakar den slemmigt söt, sedan beskt skarp, är lindrigt lösande,

och brukas mot gikt o. d. ("Giktrot"). Ung är den ätlig, smakande

nästan som ärtskockor. — De späda stjelkarnas (och bladskaftens) märg

är söt och närande (unga kardborrstjelkar, skalade och kokta, smaka

och nära som sparris : L. ara.). Bladen äro beska och sammandragande,

"sårläkande". Pröen oljiga, beska, purgerande och diuretiska, men ätas

gerna af småfoglar, t. ex. steglitsor. — Roten finnes på apoteken (Ra-

dix Bardanfe Pharm.).

Under benämningen Lappa menade Plinius i allmänhet de växter

eller växtdelar, som haka sig vid kläderna. Då han talar om Kardbor-

rarne nämner han särskildt blomstren ("lappee"). Dioscorides har ccQ-

KELOV (Arcion), så att slägtet rättast borde heta Arcium. DoDONseus

(1616) kallar dessa växter Bardana s. Lappa major.

30. Oiio|iordou L.

Blomholken nästan klotrund. Holkbladen nästan läderartade, rakt-

och starkt-taggspetsade. Pästet bart, köttigt, rutigt-gropigt (nästan bi-

kaklikt), groparnes kanter tandadt hinnartade. Ståndarknapparne kort
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svansade. Frukterna nästan omvändt-äggruuda, hoptryckt-fyrkantiga,

tvärskrynkliga, krönta med långa, talrika, nästan enkla, nederst ringlikt-

sammanväxta hår.

1. Tistelborren
(Onopordon Acanthium L.).

En tvåårig, stor (2 till 3 alnars), hvitaktigt-luden och ullig ört

("Bomullstistel") med bred t- och taggigt-vingkantad stjelk, bugtigt-tan-

dade och taggbräddade blad och stora (slutligen 3 tum breda) blomster

med röda blommor.

Växer vid städer, byar och byggnader, vid vägar, helst på torra,

grusiga ställen, i södra och medlersta Sverige. Blommar i Juli, Aug.

(och Sept.)- — Utbr. hela Europa utom det nordligaste; i Caucasien,

södra Siberien.

Tistelborrens unga rot är köttig och kan, liksom dess späda och

skalade stjelkar, ätas som ärtskockor eller sparris om våren. De späda

blomstren smaka likt kronärtskockor. Fröen äro oljerika och oljan lika

god som bomolja. — Växten är starkare och taggigare än våra andra

Tistlar, hvadan den ock i somliga trakter (Nerike) kallas "Tistelvärra"

(i Skåne "Sempertin"). Greker och romare (Dioscorides, Plinius) kallade

den Acanthium, h vilken benämning Linni; bibehöll som artnamn. —
Fordom ansågs färska örten eller dess saft såsom ett osvikligt medel

mot kräftan.

31. Carduus L.

(Stingsel-slägtet).

Blomholken klot- eller äggrund. Holkbladen taggspetsade. Fästet

borstigt. Ståndarknapparne vanligen svansade. Frukterna aflånga, hop-

tryckta, släta och oribba de, krönta med talrika och långa, enkla, nederst

ringlikt-sammanväxta hår. — Två- eller ettåriga, m. e. m. taggiga örter

med pardelade eller inskurna, nedlöpande blad.

1. Nicktisteln
(Carduus nutnns L.)

är tvåårig, ganska taggig, vanligen omkring alnshög. Bladen äro en-

dast under något håriga, deras flikar mycket spärrade. Blomstren äro

större än hos de båda andra arterna (vanligen 2 tum breda); deras

holkblad äro nedtill breda och stå upptill ut nästan strållikt kring blom-

morna, hvilka äro röda.

Växer på öppna backar, gator och grusiga ställen i östra Sverige.

(Gotland); f. ö. mycket spridd, knappt ursprunglig. Blommar och mog-
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uar i Juli, Aug. (och Sept.). — Utbr. genom hela Europa utom det

nordligaste, i Algerien, Caucasien, Siberien.

Nicktistelns blommor lukta mysk, starkast om qvällarne (Carduus

moschatus etc. Vaill. "Flos cernuus noctu suaveolens" L.). — Vissa

natt-insekter besöka mycket blomstren och ses icke sällan, insomnade,

qvar derpå under det morgonsolen påminner dem att söka ett mörkare

gömställe. — Linné anmärkte växten först (inom Sverige) på Gotland

(1741) och nämner den i sin uppsats i V. Ak. handl. s. å. Eedan i

Bauhini Historia heter den Carduus nutans.

2. Figgtisteln

(Carduus acanthoides L.)

är ett- eller tvåårig, vanligen öfver alnshög och grenig, mycket taggig

(o: Carduus spinosissimus vulgaris Lobelius, 1576); stjelktaggarna (på

vingkanterna) nära 3 linier långa. Blomholken är något större än en

hasselnöt. Blommorna äro purpurröda.

Växer vid vägar och byar i södra Sverige (Skåne, Blekinge, Hal-

land) och på Gotland. Blommar och mognar i Aug. (och Sept.) —
Utbr. nästan hela Europa utom det nordligaste (och södra Italien).

Denna art lärde Linné först närmare känna (såsom svensk) vid

Landskrona och beskref den i Skånska resan, väl belysande dess skill-

nad från de båda andra arterna, liksom sedermera i Flora suec. ed. 2

och Species. Sednare (i Araoenitates III, 1764) antog han den, eget

nog, "vara hybrid mellan desamma (o: Nicktisteln $ -\- Krustisteln $).

Eedan i Bauhini Historia (1650) heter växten Carduus acanthoides.

a. Krustisteln
(Carduus crispus L.)

är ett- eller tvåårig, icke sällan Ii aln hög, svagt-taggig. Bladen äro

temligen mjuka, knappt stickande, mycket nedlöpande (hvarigenom stjel-

ken blir krusigt vingad : Carduus caule crispo Bauh.). Blomstren äro

något mindre än hos föregående art; blommorna mörkvioletta.

Växer på åkrar (särdeles korn-) och åkerrenar, grusställen, vid vä-

gar och gärdesgårdar, städer och byar. Blommar (och mognar) mest

under Juli, Aug. (och Sept.), men också långt in i Oct., emedan den

bra tål lindrigare köld. — Utbr. genom nästan hela Europa, i Cauca-

sien, Siberien och norra Kina.

Dä Stingselarternas stjelkar äro mycket späda, kunna de, skalade,

ätas som sparris. Småfoglar tycka om fröen.
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3!S. CirsiuiiB Sep.

(Tistel-slägtet).

Blomholken klot- eller äpfgrund. Holkbladen vanligen tagg- eller

uddspetsade. Fästet borstigt, Ståndarknapparne (vanligen) svanslösa.

Frukterna hoptryckta från sidorna, aflånga eller smalt-vigglika, släta och

oribbade, krönta med talrika, långt-fjäderlika, nederst ringlikt-saraman-

växta hår. — Mång- eller nästan tvååriga örter.

a. Cnicus L. Blommorna blekgula, blomstren omslutna med

(gröngula) skärmblad.

1. Kåltisteln
(Cirsium oleraceum Sep. — Cnicus oleraceus L.)

är mångårig, omkring alnshög eller icke sällan 2, stundom nära 3 al-

nar, tagglös och nästan glatt, med hjertlikt omslutande, smalt-pardelade,

sraåtaggigt-hårkantade blad och gyttrade, tumsbreda blomster.

Växer på fuktiga ängar (o: Carduus pratensis Trag.), helst bland

buskar, vid skogs- och dikeskanter och bäckar i södra Sverige, isynner-

het Skåne (allmän) och Halland. — Utbr. nästan hela Europa utom

det nordligaste och sydligaste, samt i Siberien.

Blommar i Juli, Aug. till omkring medlet på Sept. Den hybridiserar

gerna, isynnerhet dels med Borsttisteln, dels med Jordtisteln (sistnämnde

hybrid är C, rigens Wallr.); stundom också med Kärrtisteln (enligt

Mathesius i Bot. Not. 1854). — J. Leche anmärkte först Kåltisteln

som svensk (i Skåne) och meddelade den till Linné.

Växten kan, såsom namnet antyder, ung nyttjas till kål (olus).

Eyssarna koka och äta bladen om våren såsom vanlig kål (St. Bielke,

L. B. i Linnés flora suec). — Bien suga begärligt blommorna, hvilka

rikligen lemna dem ämnen till både vax och honing. — Hästar lära

gerna äta denna liksom andra något beska och ej för hvassa tistlar,

b. Cirsium (Less.). Blommorna röda eller violetta (sällan hvita),

tvåkönade.

2. Borsttisteln
(Cirsium heterophylium All. — Carduus heterophyllus L.)

är mångårig, vanligen alnshög, tagglös, och har starkt krypande rot,

enkel stjelk och ovalt-lansettlika, under tätt hvitludna blad, somliga hela,

andra inskurna. Blomstren äro nästan ensamma, stora (nedtill Öfver

tumsbreda), nästan oväpnade, rödvioletta (i Småland, Jemtland Brud-

borstar, Gullborstar).
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Växer på fuktigare skogs- och bergs-ängar, mera sällan i torrare

skogskanter och busksnår (är sällsyntare i södra Sverige, men "in silvis

Lapponiae planta vulgatissima"). Blommar i Juli och Aug. — Utbr.

Skandinavien, England och Skottland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Dau-

phiné, Pyren., Ungern o. s. v., Eyssland (utom norra), Siberien.

Linn i: beskref (men mycket kort) Borsttisteln redan i sin Flora

lapponica. Förut hade O. Rudbeck d. y. anmärkt och låtit måla den-

samma under sin Lapplands-resa. — Borsttistela hybridiserar stundom

med Jordtisteln (Mathesius i Bot. Not. 1854). Retzius rekommende-

rar den såsom färgväxt och säger att bladen, både ensamma och blan-

dade med björklöf, gifva en vacker gul färg och på blå botten vac-

kert grönt,

3. Vägtisteln
(Cirsium lanceolatum Sep. — Carduns lanceolatus L.)

är fler- (nästan två-)ärig, vanligen alnshög eller högre (till 2 alnar),

starkt taggig, med hvitaktigt luden, medelst bladen vingkantad, stadig

stjelk. Blomstren äro temligen stora, deras holktaggar hvitaktiga, mycket

stickande (hvassa). Blommorna purpurröda (sällan hvita). Taggarne

gulaktiga, glänsande.

Växer vid vägar, gator och på grusställeu och blommar hela som-

maren (mognar i Aug.), icke sällan långt in i Oct., emedan den tål lin-

drigare köld. — Utom Sverige i nästan hela Europa; i Caucasien, Si-

berien och i norra Amerika (inkoml.).

I skugga varierar den med svagare holktaggar (o: C. nemorale Rchb.).

En allmänt bekant, men för sin taggighet icke omtyckt växt,

den värsta bland våra egentliga Tistlar. "Hvilken känner icke denna

ovänliga vägvårdan, hvilken liksom trotsar det våld, som möter honom

på den allmänna stigen". Men den är icke utan sin nytta, då bl. a.

blommorna lerana bien honing "och äntligen har naturen gjort det bör-

diga fröfästet till Steglitsans visthus när vinterns slöja betäcker andra

tillgångar på föda". F. ö. "är säkert Vägtisteln — — i naturens hus-

hållning ärnad att skydda en hop annuella växter, hvilka inom omkretsen

af det värn, som dem förunnas, få fullkomna deras fröredning säkrare

än på öppna fältet, der de antingen skulle nedtrampas eller i otid af-

betas" (SwARTZ). — Redan hos Balhin heter Vägtisteln Carduus lan-

ceolatus etc. För sina starka taggar kallas den ock Horntistel.^ob'

4. Kärrtisteln
(Cirsium palustre Sep. — Carduus palustris L.)

är fler- (nästan två-)årig, småtaggig, mörkgrön, reslig (icke sällan nära

3 alnar), med rak, vanligen ända till de gyttrade blomstren enkel, stjelk
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och smalt-delade blad. Bloraholken är obetydligt större än en ärt, oväp-

nad; blomraorna violettröda (stundom hvita).

Växer på (helst buskiga) kärrängar och i fuktiga skogar (Vatten-

tistel i Ångermanland) och blommar i Juli och Aug. — Utom Sverige

utbr. i hela Europa undant. det sydligaste, och i Caucasien, Siberien.

Både hornboskap och hästar äta denna tistel, och somligstädes på

landet, såsom i Småland, nyttjas den vårtiden till kål. Under sin Vest-

göta-resa hörde Linné densamma omtalas såsom en slags spåman om

nästkommande vinters snörikhet (prognosticon hyemis), så att ju högre

Kärrtisteln växte under sommaren, desto mera snö skulle komma under

vintern, och Dybeck säger att densamma är i Dalsland och Bohuslän

"almänt känd såsom ett snöraärke för blifvande vintern". Den växer

icke sällan med Kärrspiror, Ängsull, Starr o. d. och blir lätt bemärkt

såsom vanligen höjande sig öfver alla kringstående örter. — Eedan

Bauhini Pinax (1671) upptager Kärrtisteln såsom Carduus palustris.

5. Jordtisteln
(Cirsium acaule All. — Carduus acaulis L.)

är ' mångårig, taggig, vanligen enblomstrigt-kortstänglad, med alla bladen

samlade vid roten och utbredda i en mot marken tryckt krets. Den

varierar likväl med bladig, 2—3-blomstrig, 5—10 tums stjelk. Bladen

äro delade nästan till medeluerven, vanligen 5—6 tura långa, deras tag-

gar 3 linier. Blomholken är tumsstor, blommorna violettröda.

Växer (vanligen gruppvis) på torrare betesmarker och vid vägar i

södra Sverige (allmän i Skåne, på Öland och Gotland); dessutom på

några spridda ställen i det medlersta. Blommar i Juli (och Aug.). •

—

Utom Sverige utbr, genom nästan hela Europa (undant. det nordligaste

och sydligaste) till Caucasien, Orienten, Siberien.

Genom sina till marken tätt tryckta blad hindrar Jordtisteln gräs-

växten på ängar. Linné upptäckte den (som svensk) vid Wible på

Gotland (1741), närande den i sin uppsats i Vet. Ak. handl. s. å. och

beskref den i sin Gotlands-resa (s. 297). Börande dess växtsätt anmär-

ker han att "blomman —•
— ligger liksom ofvanpå bladen, som kring-

spridas helt artigt".

c. Breea Less. Blommorna enkönade, tvåbyggare.

6. Åkertisteln
(Cirsium arvense Sep. — Serratula arvensis L )

är mångårig, alnsbög eller högre, småtaggig, med parklufna eller tan-

dade blad, obetydligt stickande, under blomningen nästan äggrund, holk

och smala, gredelioa blommor. Stjelkeu är vanligen trind och tagglös
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men stundom kantad med nedlöpande blad och då mycket taggig-

Bladen äro stundom hela, glest tandade och tätt sågade eller endast

sågade. Eoten kryper mycket.

Växer på åkrar (isynnerhet bland korn och hafre) och andra od-

lade ställen, vid gärdesgårdar, vägar och byar, allmän. Blommar hela

sommaren ända till ini Oct.; mognar slut. Aug. — Utom Sverige ut-

bredd genom hela Europa, i Caucasien, Siberien, och numera i norra

Amerika.

Både genom sin starka rotbildning och sina talrika, vidt kring-

blåsande "frön", blir denna art ett bland våra svåraste åkerogräs (vitiura

agrorum apud nos primarium : L). Till egenskaper liknar den Kardbor-

rar. Kallas Kom t is tel i Småland.

Tistelarternas unga skott och stjelkar kunna i allmänhet, skalade,

ätas som sparris om våren. Deras frön tjena under vintern till näring

åt åtskilliga småfoglar.

2c. Skaror (Serratuleae). Blomholkens blad tegeilagda, de yttre

smånigom mindre. Fruktens hårkrona beständig.

33. Serratiila L.

Blomholken nästan trind, dess blad oväpnade, de yttre uddspetsiga.

Fästet borstigt. Ståndarknapparne svanslösa. Frukterna aflånga, hop-

tryckta, på båda sidor en-ribbade, krönta med talrika, gulaktiga, styfva

hår; de innersta håren längre.

1. Ångsskäran
(Serratula tinctoria L).

En mångårig, tagglös, vanligen alnshög ört med temligen hård

stjelk, m. e. m. parklufna och sågade blad, enkönade (tvåbyggare) blom-

ster och rödvioletta (stundom hvita) blommor inom brunaktig holk.

Vanligen äro de öfre stjälkbladen helt och hållet parklufna, de medler-

sta endast nedtill, med stor hvasstandad ändflik (hvadan namnet: Ser-

ratula Dod. Bauh.), de yttersta rotbladen deremot hela, men stundom

äro alla bladen hela.

Växer på något fuktiga (skogs-) ängar i södra och medlersta Sverige

(icke i alla landskaper, men här och der ymnig) och blommar i Juli,

Aug. — Utoml. utbr. nästan hela Europa utom det nordligaste samt

Grekland och Italiens öar.

Ängsskäran (också Skära, Skär da eller Siäla) är en allmänt

bekant färgväxt, som lemnar en varaktig citrongul färg, både på silke,

ylle och linne, hvadan den mycket begagnas i färgerier och hushåll

(särdeles i Skåne, på Gotland och Öland).
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34. Saussurea DC.

Blomholken nästan trind, dess blad oväpnade, spetsade men udd-

lösa och trubbiga. Fästet borstigt. Ständarknapparne hårbräddadt eller

ulligt svansade. Frukterna nästan trinda, svagt strimmiga, krönta med

mjuka hår, hvilka äro olika, neraligen de yttre enradiga och endast

tandade men varaktigare än de inre, hvilka äro talrika, fjäderlika, ne-

derst sammanväxta.

1. Fjellskäran
(Saussurea alpina DC. — Serratula alpina L.).

En mångårig, tagglös, mjukbladig och mjukluden ört med vackert

violetta blommor. Den omvexlar från öfver fotshög till några få tum

och med äggrundt-lansettlika tumsbreda blad och bred holk samt linie-

smala, smalt-lansettlika blad och smal, endast 2 liniers, holk (o: "planta

polymorpha est sub diversa larva latitans" L.).

Växer i de lägre fjelltrakterna särdeles på något fuktig och skuggig

mark "in nemoribus alpium frequentissiraa ' (dessutom på enstaka ställen

i Vesterbotten, Ängermanl. o. s. v.) — Utom Sverige utbredd i Norge,

Skottland och arktiska Ryssland, på Alperna, Pyrenéerna och Karpa-

terna; i Siberien och nordligaste Amerika. — Både O. Eudbeck d. y.

och Linné anmärkte Fjellskäran under deras Lappska resor. Den förre

lät måla växten och upptog den i sin Index såsom Cirsium minus

angustifolium ; den sednare lemnade dera den första egentligen botaniska

(ehuru korta) beskrifning i sin Flora lapponica.

3. ECHINOPSIDE^ (Bolltistlar).

Blomstren sammansatta, småblomstren enblommiga.

Echinops sphserocephalus L. Östergötland (vid Slätbaken och på några an-

dra ställen). Förv.

III. LIGULATJE
(Tungblomstriga.)

Blomstren med endast tunglika (mest gula, sällan blå eller blå-

aktiga) blommor. Stiftet jemnt (icke uppsvälldt upptill); märkena m.

e. m. trådlika, tillbakakrökta, småludna,

1. LACTUCE^..

Frukterna platta, strimmiga, krönta med enkla, mycket mjuka och

hvita (eller något spröda och -brunaktiga) hår. Fästet bart.
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35. JTIiilji^etliuni Cnss.

(Tolta-slägtet.)

Blomstren med hyllelikt-tegellagd, ej bukig, holk; blommorna blå.

Frukterna nästan pelarlika (mindre hoptryckta) med strimraiga sidor och

tvär eller något smalnande spets, utan spröt; deras hårkrona något

skör, srautshvit, nästan varaktig, med ringlik bas. (Den fruktens "håriga

ring", som vanligen upptages bland slägtets kännetecken, beror pä hår-

kronans skörhet. Sonchus har också en dylik ring, men utan bår

emedan kronan der lossnar hel.)

Mångåriga, rikmjölkiga, temligen storblomstriga, blåblommiga örter.

1. Vanliga Toltan
(Mulg-ediiun alplniim Less. — S(>ii«;lius alpinus L.)

blir 2 eller icke sällan 3 alnar hög och har köttig, grenig rot samt

nästan lyrlika blad med nästan triangellik, stor (ofta qvartersbred) änd-

flik. Får stundom hvita blommor.

Växer på skuggigare och bördigare, något fuktigare ställen i de

lägre fjelltrakterna (allmän) samt i Ångermanland, Medelpad o. a. mera

spridd. — Utbr. på nästan alla Europas alper och högre berg, samt i

Caucasien, på Uralbergen, i Canada.

O. EuDBECK d. y. anmärkte och lät måla denna art under sin

lappska resa samt upptog den i sin Index (o: Sonchus laevis etc).

Linné omtalar att växten "vakar" (har blomstren öppna) endast mellan

kl. 7 och 12 på dagen och att Lapparne begärligt äta dess späda

och skalade stjelkar råa (Flora lapponica o: Sonchus lapponum altissi-

mus etc). Han ansåg den vara ett- (eller stundom två-)årig.

Är kanske fjelltrakternas prydligaste växt, "genom den raka, mans-

höga eller högre stjälken, de mycket glänsande bladen och den raka,

blå och långa blomsterspiran" (L.). De starka rötterna, de resliga, röd-

bruna och ihåliga stjelkarne, det stora och yppiga bladverket, de vackra

blomstren med deras klarblå, mycket tunna tungor, — allt hos denna

växt är utmärkt. Wahlenberg anmärkte (Sv. Bot.) att arten förenar

"en särdeles storlek och fyllighet med utmärkt vekhet och mildhet",

hvarigenom den blir ett både rikligt och mjölkökande kofoder, samt

vidare, att mjölken synes deraf bli mera passande till beredning af så-

dan lös ost, som beredes i de högre bergsdalarne i Schweiz (i hvilken

ost någon beska utgör en önskad egenskap). Enligt Swartz kallas väx-

ten i Jemtland Björnloka emedan björnen lärer särdeles tycka om

den; boskapen gör det icke mindre. I Dalarne lärer den kallas Tota.

Nyman. Sv. Fanerng.
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2. Siberiska Toltan
(Mulgedium sibiricum Less. — Sonchus sibiricus L.)

blir vanligen endast omkring fotshög och har krypande rot och smala,

nästan lansettlika, blad.

Växer på fuktig och skuggig mark (särdeles lundar och stränder)

på några ställen i Torne-Lappmark (der P. Adlerheim, "bergshaupt-

man" och Linnés lärjunge, anmärkte den) och vid Ångermanlands ("Dr

Gisler", Linnés samtida, "vid Miellån") och Medelpads kuster. O. EuD-

BECK d. y. upptäckte och lät måla växten under sin Lapplands-resa

(1695) samt upptog den i sin Index (1720) såsom Sonchus silvestris

purpureo-cceruleus angustifolius. — Utom Sverige växer arten i norska

Finnmarken, norra Finland, nästan hela Eyssland, Siberien och det nord-

ligare Amerika.

Blommar i Juli, Aug.; mognar i Aug. — Om den vakar (icke

sluter blomstren) om natten, blir nästa dag vanligtvis regnig (L. phil. bot.).

36. Sonclius L.

(Mjölkfible-slägtet).

Blomstren med mångradigt-tegellagd, nedtill bukig holk och gula

blommor. Frukterna nästan äggrunda, med tvär eller något smalnande

spets och ribbstrimmiga sidor, utan spröt, vanligen punkterade; deras

hårkrona ganska mjuk, rent hvit, lossnande.

Mång- eller ettåriga, rikmjölkiga, stor- eller temligen storblorastriga,

gulblomraiga örter.

1. Kårrfiblan
(Sonchus palustris L.)

är mångårig, ståtlig, omkring 3 alnar hög, nästan alldeles glatt och

blågrön, rikbloramig. Bladen äro rundsågadt parskurna. Blomstren nå-

got mindre och blekare än hos följaude art.

Växer endast vid Saxaviken mellan Skåne och Blekinge "bland

stenar och buskar på stranden" och blommar i Juli, Aug. — Utom

Sverige i nästan hela Europa undant. det nordligaste och allra sydliga-

ste, samt i Orienten.

Först upptagen bland svenska växter i Fries' Novitier (1824).

2. Äkerfiblan
(Sonchus arvensis L.)

är mångårig, 1—2 alnar hög, rak, och har rundsågadt-parklufna blad,

vanligen körtelklädd blomsterställning och holk (o: Fettistel) och glän-

sande-gula, åtminstone 2 tum breda blomster (de största i slägtet).



51

Växer på leriga åkrar, gärden och odlade ställen, vid vägar och

diken, på grusplatser och hafsstränder (der den oravexlar med nästan

glatt holk och stundom ansetts vara S. maritimas L., hvilken dock

tillhör det sydligare Europa). Blommar i Juli, Aug. — Utom Sverige

i hela Europa, i Caucasien, vestra Siberien och (inkoml.) i norra Amerika.

Genom sin starkt krypande rot (o: Sonch. repens Bauh.) blir Aker-

fiblan ett m. e. m. svårt ogräs. Den ökar sig också mycket med de

lätt kringblåsande "fröen". Både hästar och hornboskap äta gerna örten

och bien besöka dess blommor. Blomstren äro utmärkt solvändiga (L.

vestg.resa 207). — I Fuchsii Historia (1542) heter växten Hieracium majus.

3. Kålfiblan
(Sonchus oleraceus L.)

är ettårig, 1—2 fot hög, mycket mjölkig (o: Mjölktistel), och har

borst- eller uddtandade, nästan lyrlikt-parskurna eller hela, blad och blek-

gula, mindre (icke tumsbreda) blomster.

Växer, såsom ett allmänt ogräs, mest på odlade ställen (hortorura

vitium iraprimis Pisorum : L.), men också på oodlad mark. Blommar

från slut. Juni till sent på hösten (icke sällan till Nov.), tålande en

lindrigare köld (—3°); mognar mest i Juli. — Utom Sverige utbr. ge-

nom hela Europa och till nästan alla länder derutom, — en bland de

växter, som följa menniskan öfverallt. På Malta samlade förf. den i

Februari (blommande).

Eärsk är Kålfiblan ett omtyckt foder; de späda bladen äro goda

till grönkål. — Blomstren öppnas (åtminstone i Aug.) mellan kl. 8|- och

11^ f. m. och slutas mellan kl. 12 och 1. — Förekommer redan i O.

Eudbeck d. ä. Vallis Jacobaea seu Jacobsdaahl, 1666 (en förteckning på

Jacobsdals, nu Ulriksdals, trädgårds växter), under benämningen Sonchus

laevis. Bildar två, lika allmänna, underarter, men hvilka mest upptagas

såsom egna arter:

* Sonchus asper Vill. Bladen borsttandade. Frukterna släta.

* S. laevis Vill. Bladen mjukt uddtandade. Frukterna knottriga.

39. liactuca L.

Blomstren med enkelt eller hyllelikt tegellagd, trind, slutligen nå-

got bukig holk (gula blommor). Frukterna sländlika, platt-kuUriga

(plan-convexa), med ribbade sidor, tvär spets och hårsraalt spröt; hår-

kronan mycket mjuk, rent hvit, lossnande. — Mång- eller tvååriga,

starkt-mjölkiga, småblomstriga, gulblommiga örter.

a. Lactuca Cass. Blommorna 2—3-radiga, talrika. Holken

smal, oregelbundet-tegellagd.
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1. Taggsallateo
(Lactuca Scariola L.)

är tvåårig, icke sällan 2 alnar hög eller högre, småtaggig, och har blek-

gula, 4 linier breda blomster i sammansatt, något risig vippa. Bladen

äro ra. e. m. omvridna, rundsågadt-parklufna, eller helare (o: L. virosa

Ketz,); de variera tagglösa.

Växer i Skåne, på åkerrenar och jordvallar vid Lund, och på mu-

rar vid Calraar. Utom Sverige i nästan hela Europa utom det nordliga-

ste; på Canariöarne, i Egypten, Arabien, Caucasien och södra Siberien.

Blommar i Aug. Blomstren äro öppna endast tidigt på morgo-

nen och sluta sig redan kl. 10 f. m. — Först upptagen som svensk

i Eetzii Flor?e Scand. Prodromus, 1779 (men såsom L. virosa). Namnet

Scariola lärer betyda "den vildaste liksom till yttre delar den skarpaste

eller skrofligaste af alla Lactuk-sorter" Whlnb.

b, Mycelis Cass. Blommorna enradiga (5). Holken med kort

och tydligt hylle.

2. Skogssallaten
(Lactuca muralis Fres. — Prenanthes muralis L.)

är mångårig (eller ettårig?), omkring 3 fot hög, späd och slät, och har

lyrlikt-spjutlika, tunna blad och små blekgula blomster (holken knappt

liniebred) i utspärrad, gles vippa.

Växer på skuggiga ställen bland stenar och vid klippor (men sak-

nas nästan i de nordligare landskaperna). Blommar i Juli, Aug. Utom

Sverige utbredd genom hela Europa undantagandes det allra nordligaste;

i Caucasien.

2. CHONDRILLE/E.

Frukterna kantigt-ribbade, knöliga och upptill sraåtaggiga, b-Önta

med enkla, mjuka och hvita hår. Fästet bart.

3S* Taraxacum Juss,

Blomholkens inre blad enradiga, uppräta och längre än de andra,

hvilka äro omkring treradiga och hyllebildande. Frukterna tväeggadt

hoptryckta, nästan vigglika, ribbigt-strimmiga, med knöligt skrynkliga

ribbor, upptill småtaggiga kanter och långt, hårsmalt spröt.

1. Maskrosen
(Taraxacum officinale Web. — Leontodon Taraxacum L.).

En mångårig, gulblomraig ört med pipig, enblomstrig stängeh Ro-

ten är nästan tapplik, utvändigt svartbrun. Bladen äro vanligen tunna,

ljusgröna och rundsågadt-inskurna (liknande en skarp tandrad, hvadan
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växtens gamla namn Lejon t and och Bohuslänningens Haj t and).

Stänglarne omkring qvarterslänga, mjölkrika, pipiga, med stort, guldgult

blomster (o: "Smörgubbar"), som snart utblommar, mognar och släpper

de lätt kringblåsande frukterna, så att endast de bara fästet återstår

(o: "Munkskallar"). Holkhyllets blad äro vanligen slaka eller ned vikta.

Växer på gräsiga ställen, i trädgårdar, vid bus, vägar och åkrar,

mycket allmän. Blommar ända från slut. April till (utur nästa års

blomknopp) Oct., Nov.; dess egentliga blomningstid är dock om våren

till mot midsommar; mognar mest i Juni. — Utom Sverige utbr. genom

hela Europa, samt i norra och vestra Asien, Algerien, på Canari-öarne;

dessutom är den anmärkt i både det norra och antarktiska Amerika.

Under högsommaren öppnar Maskrosen sina blomster kl. 6 eller

6^ f. m. (i torrväder) och sluter dera kl. 5 — 6 e. m. (eller senare),

vid slut. Aug. kl. 8—9 och 2. — Vid mognaden vika sig blomholkens

blad tillbaka och blotta det nu mycket kullriga fästet, på h vilket fruk-

ternas hårkronor, stödda mot hvarandra, bilda särdeles lätta, vackert

genombrutna klot. Dessa hårkronor göra att de mogna frukterna vid

saktaste vind lossna från fästet, så att man vid starkare blåst strax ser

dem företaga den luftsegling, som vi alla säkerligen mer än en gång

roat oss att underlätta. Dit vinden blåser, dit segla nu också fröen;

— så grundar växten, icke sällan långt bort, ständigt nya kolonier.

Under våtväder inställes denna segling — hårkronorna äro dä tunga

och slutna —, men då dagen varit torr och klar, kan, då den slutar,

marken, som pä morgonen var klädd med "paroler", om qvällen stå

med alldeles bara stänglar. De unga blorasterstänglarue förbli vanligen

länge krökta mot marken, men med uppburet blomster; äldre räta de

ut sig och bli slutligen alldeles uppräta för att göra de mogna fruk-

ternas spridning lättare. Maskrosen är visserligen, särdeles nära våra

bostäder, en bland de allra vanligaste örter, men hvad vi här om den-

samma berättat, visar huru till och med de allmännast bekanta och

minst päaktade naturalster äro värda en vida större uppmärksamhet än

den man vanligen skänker dem.

Hela växten, isynnerhet roten, hyser en besk, hvit vätska med

slemsocker, gummiharts och salter, hvarigenom den, isynnerhet om vå-

ren, är lösande ("blodrenande") och på samma gång stärkande. Tor-

kad, sönderskuren och rostad, säljes den stundom för cichoria, men är

blekare och beskare. — De mycket unga (ännu nästan hvita) bladen

utgöra en helsosam sallat. — Namnet Taraxacum brukades på apote-

ken redan innan medlet på 1500-talet, men dess härledning är osäker.

De gamle botanisterna kallade växten vanligen Dens leonis etc. (Lejon-

tand). Den är tecknad redan i Til-Landz' Iconcs.
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På torra backar varierar Maskrosen liten och småblomstrig, än

med inskurna eller nästan hela blad (a: laevigatura Fr.), än med sraalt-

pardelade blad (o: obliquum Fr.), båda med upprätt, tilltryckt holkhylle

(o: T, corniculatum Kit.).

* T. palustre Sm. med tjockare, vanligen hela blad, smalare stängel, mindre

blomster och upprätt, tilltryckt holkhylle, växer på fuktiga ängar och stränder. — T.

tenuifolium Hp. liknar en mindre T. palustre, men är b. a. tunnbladigare. Förf. sam-

lade den på fuktig, kort-gräsig mark vid Klinte på Gotland (Juni 1861). Den gotländska

växten liknar alldeles exemplar frän Istrien (Capodistria), der den först upptäcktes, och

Reichenbachs figur.

3. CREPIDE^,.

Frukterna kantiga eller nästan trinda, krönta med enkla, mjuka

och hvita eller spröda och brunaktiga hår. Fästet bart.

39. Crepis L. ,

Blomholkens inre blad nästan enradiga och större än de yttre,

hvilka bilda hylle. Fästet glatt eller hårigt, (punkteradt). Frukterna

nästan trinda eller något hoptryckta, 10—20-strimraiga, med smalare

eller nästan sprötlik spets; hårkronan mjuk, rent hvit. — Gulblommiga

örter.

a. Stjelken bladig. Blomholken slutligen bukig.

1. Skånska Klofiblan
(Crepis biennis L.)

är tvåårig, vanligen omkring 3 fot hög, med stadig stjelk, guldgula

blomster med svartaktig holk, och lansettlika, nästan tumsbreda, rund-

sågadt-inskurna blad (särdeles rotbladen). Holkbladen äro något hvit-

ulliga och längs midten kort svarthåriga.

Växer i Skånes slättbygd allmänt, på åkerrenar, jordvallar och vid

vägar (o: C. scanensis L. sk. res.); dessutom vid Halmstad, Stockholm

och Sigtuna (spridd). Blommar hela Juli och mognar i Aug. — Utbr.

hela Europa utom det nordligaste och Grekland, Italiens öar o. s. v.

Öppnar blomstren, såsom Linné antecknat i sin skånska resa,

(mellan) kl. (6 och) 7 f. m. och sluter dem mellan kl. 3 och 4 e. m.

(L. fl. suec). Linné upptäckte växten som svensk på Lunds vallar

(ymnig), beskref den i skånska resan (o: Crepis scanensis) och upptog

den i sin Flora suecica (2:a uppL). Wahlenberg skildrade den, tecknad

vid Cimbritsharan, i Svensk Botanik.

* C. nicaensis Balb. Växer vid Stockholm, Sigtuna o. s. v. Blomstren min-

dre. Blomholken smalare, körtelhärig; de nedre bladen mera lyrlika. Fries anmärkte

den först (som svensk) pä Kungsängen vid Upsala (1835). Nov. mänt. II.
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2. Vanliga Klofiblan
(Crepis tectoriim L.)

är ettårig, med temligen smal, småludeu vippa och omkring \ tum
breda blomster. Den omvexlar till storlek (på bördig mark alnshög,

på mager endast några tum) och blad (hela eller parklufna). Bland

säd blir den icke sällan spenslig, med enblomstriga grenar och smala

blad, men också större och starkare än vanligt.

Växer på torra, sandiga eller steniga ställen, på murar och torf-

tak, åkrar och gärden, vid vägar och gator, i trädgårdar. Blommar

från medl. Juni eller sednare till ini Oct.; mognar från medl. Juli. —
Utom Sverige utbr. i nästan hela Europa undant. Brittiska öarne (samt

Spanien, Italien och Turkiet) och i Siberien.

Om denna art säger Linné att den "växer ymnig på alla tak och

torra ställen, der knappt någon annan uthärdar", och "ingen växt är

allmännare än denna, ingen varierar mera —" (Fl. suec). — Under

högsommaren öppnar den blomstren tidigt på morgonen (innan kl. 7)

och sluter dem icke sällan innan middagen (omkr. kl. 11),

* C. v i rens (L.) växer på Öland, vid Borgholm, der Andersson, 1866, först

fann densamma.

b. Stjelken bladlös. Holken trind, icke bukig (Intybus Fr.).

3. Klasfiblan
(Crepis praeraorsa Tausch. — Hieracium prsmorsum L.)

är mångårig, vanligen fotshög eller högre, gråaktigt småluden, med kort,

liksom tvärbiten rot, småtandade eller helbräddade, omkring tumsbreda

blad och temligen små blomster (vanligen 15—20) i sammansatt, om-

kring 2 eller 3 tum lång klase.

Växer på torra och öppna ängar, ängsbackar och andra gräsiga

ställen, men nästan endast i våra södra och medlersta landskaper. Blom-

mar hela Juni (toppblomstren utvecklas först), mognar i Juli. — Utom

Sverige utbr. i nästan hela Europa, undant. det nordligaste, vestligaste

och sydligaste, samt i Siberien, på Island.

Klasfiblan vaknar (öppnar blomstren) kl. 7 på morgonen och som-

nar (sluter blomstren), lutande blomsterklasen ("nutante simul coma")

kl. 6 e. m. (Linné). Han anmärker också (fl. suec.) huru "det är be-

synnerligt att de öfre blomstren utslå förr än de nedre" och "att blom-

holkarne (calyces) ej äro hispidi såsom hos de andra Pilosellerna", —
kanske en slags reservation mot växtens upptagande bland Hieracierna.

Är en del gamle botanisters Pilosella major erecta (Bauh. Pinax).
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40. Hieracium L.

Blomholkbladen mångradigt-tegellagda eller stundom de inre en-

radiga ocb de yttre Lyllebildande. Fästet vanligen gropigt med tan-

dade eller småhåriga gropkanter. Frukterna pelarlika eller nästan pris-

matiska (nägot smalare nedtill), omkring 10-strimmiga, med tvär spets,

utan spröt; hårkronan skör, srautshvit eller gulaktig. — Mångåriga örter

med gula (sällan gulröda) blommor.

a. Bloraholken nästan enkel, dess blad nästan enradiga (Ge-

r a c i u m ).

1. Kärrnackeln
(Hieracium paludosum L.)

är alldeles glatt (utom den vanligen svarthåriga blomholken), 1—Ii

aln hög, med tunna, stora, omkring 2 tum breda, blad och temligen

små blomster i gles, utspärrad vippa.

Växer på fuktiga ängar och kärrig skogsmark och blommar från

slutet på Juni till Aug.; mognar vid medlet på Aug. — Utom Sverige

i hela Europa undant. Grekland, Turkiet, Italiens öar o. s. v.

"Vakar (har blomstren öppna) från kl. 6 på morgonen till kl. 5

e. m." L. Linné fann Kärrnackeln "copiosissimum" i Vestergötland (o:

Hieracium cichorii folio Vestg.-resan).

b. Blomholken m. e. m. tegellagd. Förökning genom slutna

knoppar på senhösten (Hieracia accipitrina).

* Preuanthoidea. Blomholken nästan enkel, med ett litet ore-

gelbundet hylle.

2. Gigoackeln
(Hieracium prenanthoides Vill.)

är 1—1| aln hög men temligen spenslig, med temligen tunna, tydligt-

hårbräddade, annars nästan glatta och under blåaktiga blad, de nedre

giglikt sammandragna vid basen. Frukterna äro blekt-gulbruna, blom-

holkar och blomsterskaft starkt-körtelhåriga.

Växer i de nordliga landskapernas (utom Lapplands) fjell- och

skogstrakter och blommar i Aug., Sept. — Utom Sverige på nästan

alla Europas alper och högre berg samt (enligt Fr.) i de kaukasiska län-

derna, Persien och vestra Siberien.

Hartman upptäckte denna art (som svensk) i Jemtland (1813)

och meddelade anmärkningar om den i sin uppsats i Vet. Ak. handl.

1818.

* H. strictum Fr. växer i Jemtlands fjelltrakter.
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** Um beilat a. Blomholken jerant-tegellagd, dess inre blad bre-

dare, trubbiga.

3. Nordnackeln
(Hieracium boreale ¥r)

är vanligen 1 eller 1| aln hög och har lansettlika eller bredare blad,

hvilka äro glest (och smalt) tandade nedtill, rundad blomholkbas, och

saknar körtelhår.

Växer i bergstrakter och på torra, skogiga ställen, sällsynt (vestra

Sverige, Gotland). Blommar i Aug., Sept. — Utom Sverige i Dan-

mark och södra Norge samt i vestra och medlersta Europa.

Fries bestämde arten i sina Novitiae (I. 77) Florae suec, 1819:

H. (sabaudum) boreale. Hartman upptog den såsom sådan i sin

Handboks 3:dje upplaga (1838).

* H. crocatum Fr. är temligea rikblommig och tätbladig, med svagt tandade,

lansettlika blad, stjernludna och svarthäriga blomsterskaft. Växer i fjelltrakterna. Om-
vexlar (särdeles i Lappland) med jemnbredt-lansettlika blad (isynnerhet de medlersta).

Blomholkens bas tvär.

* H. corymbosum Fr. växer i några bergstrakter (Lappl., Helsingl.). Blomholken

glest-körtelhårig, med rundad bas.

4. Flocknackeln
(Hieracium urabellatum L.)

blir merendels omkring alnshög och har vanligen nästan enkel, rak och

stadig, tätbladig stjelk, smala och utstående blad, samt nästan fiockvisa,

temligen stora blomster med spärrad, glatt blomholk. Omvexlar med

tandade och helbrädd ade blad och bredbladigare, liten, 1—4-blorastrig

(sistn. varietet på mycket magra ställen, helst i södra Sverige).

Växer på torra (och skogs- eller buskbeväxta) ängsbackar och be-

tesmarker, samt på steniga och sandiga ställen (allmän). Blommar från

slut. Juni till ini Sept.; mognar från slut. Juli. — Utbr. genom hela

Europa, Asien till Ostindien, Mongoliet och Karatschatka, samt i det

nordligare Amerika (Fr. ep.).

Flocknackeln har temligen stark lukt. Med blommorna kan ylle

färgas vackert gult (L. sk. resa), isynnerhet om de kokas med aska.

Växten lärer i Skåne kallas Nolanabber.

* H. aestivum Fr. har utstående-hårig stjelk, qvastvisa blomster, lansettlika

eller smalt lansettlika och spetsade blad med några glesa tänder (starkast vid basen).

Växer i Lappland.

*** Tridentata. Blomholken jemnt-tegellagd, dess inre blad

smalare, spetsiga.
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5. Styfnackeln
(Hieracium rigidum Htn)

blir vanligen |—1 aln och har stadig, mångbladig och vipplikt-mång-

grenig stjelk, upptill helbräddade, spetsadt-lansettlika blad (de nedre tem-

ligen bredt lansettlika, skaftade) och något utstående holkbladspetsar.

Växer mest på bergs- och grusbackar i medlersta Sverige och

blommar i (Juli) Aug. till ini Sept. — Utbr. Skandinavien, Tyskland,

Böhmen, Ryssland o. s. v. (Fr.),

Hartman bestämde denna art vid Stockholm (Sköndalsbro o, a.)

och upptog den i sin Handbok i Skandinav. Flora (l:a uppl. 1820).

Retzius hade likväl (jfr Wikström) redan 1771 dersammastädes, kring

Ulriksdal, anmärkt växten (o: H. silvaticum Retz. obs. I). Enligt Fries

är det denna, som Linné i sin Flora suec. (2:a uppl.) upptog såsom

H. sabaudum ("ad Ahlingsåhs Vestrogothiae : D. Leche").

* H. Friesii Htn. har lansettlika och temligen bredt lansettlika blad, de nedre

långt skaftade. Växer (mycket spridd) i Småland, Vestergötland och Halland.

* H. gothicum Fr. har holkbladen längs midten håriga (vanligen svart-). Växer

mest i bergs- och Qelltrakter (spridd).

6. Tandnackeln
(Hieracium tridentatuni Fr.)

är omkring alnshög, vanligen temligen spenslig och enkel, och har lansett-

lika, vid och nedom midten glest och merendels starkt tandade, blad

(eller två tänder mycket större) och nästan qvastvisa blomster.

Växer mest i skogar och lundar och blommar i Juli, Aug. (och

Sept.). — Utbr. isynnerhet i medlersta och norra Europa samt i de

kaukasiska och altaiska länderna (Fr. ep.).

Fries bestämde Tandnackeln såsom art i sin Summa veget. Scand.

och i sina Symbolse ad historiara Hieraciorum. I sina Novitier upptog

han den såsom var. under Skogsnackeln,

* H. lapponicum Fr. Vanligen 10— 12 tum, nästan glatt, med smalt-lansett-

lika blad. Växer i Torne-Lappmark.

* H. norvegicum Fr. Bladen lansettlika eller ovala, starkare eller svagare tan-

dade. Växer troligen i Bohuslän.

c. Bloraholken brutet-tegellagd (de yttre bladen ställda oregel-

bundet). Förökning genom bladrosetter vid roten (Hieracia

pulmonarea).

"* Vulgata. Stiftet slutligen brun- eller gråaktigt.
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7. Skogsnackeln
(Hieracium vulgatum Fr.)

är vanligen 10—15 tura hög, teraligen stadig, och har något bladig,

m. e. ra. vippgrenig stjelk, äggrundt-ovala till lansettlika, gleshåriga, nä-

stan jerant tandade blad, men varierar mycket.

Växer i skogar, på skogs- och ängsbackar, allmän, och blommar

(bäst) i Juli. Blomstren äro öppna från kl. 6 f. m. till kl. 2 e. m. —
Utom Sverige utbr. i hela Europa, samt i Caucasien, Siberien och det

nordligaste Amerika (Fr. ep.).

Fries bestämde först arten i sin Flora Hallandica (1818). Förut

upptogs den (efter Linné) vanligen under H. murorum.

* H. ramosum Kit. växer på Gotland, i Bohuslän o. a.

* H. anfractum Fr. växer i vestra Småland.

* H. diaphanum Fr. (novit. ed. I) växer i bergstrakter, t. ex. Smålands.

* H. fasciculare Fr. växer i Bohuslän (Thedenius, Lindebeeg).

8. Bergnackeln
(Hieracium murorum L.)

blir vanligen nära alnshög och har temligen krypande rotstock, svag

(pipig), stängellik (vanligen enbladig) stjelk, m. e. ra, hjertlika rotblad

och nästan enkel, spärrad blomsterqvast. Bladen äro vanligen tandade,

raen stundom helbräddade, stundom inskurna (sistn. var. i södra Sverige).

Växer i skogskanter, på skuggiga skogsängar och på berg, isyn-

nerhet bland buskar. Blommar tidigare än föreg. art, nemligen redan

vid medl. eller slutet på Juni; mognar i Juli. Blomstren äro öppna

från kl. 6 f. m. till 2 e. m. (L.). — Utom Sverige utbr. genom hela

Europa; i Caucasien, Siberien.

* H. caesium Fr., med äggrunda till lansettlika, vanligen blågråa blad, växer på

backar o. a. torra ställen (allmän).

* H. atratum Fr., med nästan lansettlika blad och svartluden blomholk, växer i

fjellen.

** Saxifraga. Stiftet alltid gult.

9. Stennackeln
(Hieracium saxifragum Fr.)

är vanligen mångbladig, i—1 aln hög, med (isynnerhet nedtill) håriga

stjelkar och bladskaft, lansettlika, glest tandade blad (de vid roten

större) och qvastvisa blomster; omvexlar dock mycket.

Växer på berg och klippor, temligen allmän och ymnig. Blom-

mar i Juni, Juli. — Utom Sverige i Norge, Skottland, Tyskland

(Hn.ndsriick).
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Fries bestämde arten i sina Symbolae (1848).

* H. oreades Fr. med bredare (mest ovala) blad, mera sammansatt blomster-

ställning, upptill ludnare stjelk och hårigare holk. Växer vid Upsala, i Småland o. a.

* H. pallidum Biv. växer mest i medlersta och södra Sverige (spridd).

* H. onosmoides Fr. med tätt hvithårig stjelk, bredt-lansettlika, under och i

kanten längt-hvithåriga blad, växer (troligen) i Bohuslän.

*** Alpestria. Stiftet brunt. — Stjelkbladens bas m. e. m.

hjertlikt-omslutande. Frukterna rödbruna.

* H. dovrense Fr. växer i fjellen.

**** Alpina (Aurellae). Stiftet gult eller brunt. Frukterna längre.

Stjelken m. e. m. stängelartad,

10. Fjellnackeln

(Hieracium aipinuin L.)

är till nästan alla delar, men särdeles holken, beklädd med långa, brun-

eller hvitaktiga hår och vanligen enblorastrig, med alla bladen vid ro-

ten; mera sällan (på fuktigare klippor) har den 2—4 blomster och

några, vanligen mindre, blad på stjelken. Under blomningen är stjel-

ken vanligen endast qvartershög, men utväxer sedan så att den slutli-

gen kan bli fotshög. Kotbladen äro vanligen spadlikt-lansettlika och

endast ^ tum breda, blommorna stora (nästan de största i slägtet). Om-
vexlar mindre (och hvitaktigt-) hårig, med något mindre blomster.

Väser i fjelltrakterna (allmän), särdeles på magra och öppna stäl-

len. — Utom Sverige på nästan alla Europas alper och högre berg

(undant. de spanska och Pyrenéerna), samt i norra Asien och arktiska

Amerika (Fr. ep.). — Linné iakttog Fjellnackeln under sin lappska

resa ("in hyperboreis nostris locis vulgatissima") och beskref den först i

Flora lapponica. "Den tillhör mest de lägre fjellen, och oftast finnes

den redan neduti den närmast intill dem varande låga björkskogen,

under hvars lifliga grönska marken är alldeles betäckt af den hvita

rehnmossan liksom med en af sommaren alldeles icke föränderlig snö,

genom hvilken dess stora gula blommor uppsticka: sannerligen ett i

högsta grad eget utseende, ensamt tillhörande den med skäl så kallade

Lappska öknen (Skjöldebrand), som med sin hvita somraaryta synes

härma söderns sandöknar, men ur hvilken nordens beständiga, milda

sommarsol uppdrager i strödda knippen den herrligaste grönska, förhöjd

med några gnistor af dess egna guld" (Wahlenberg).

* H. nigrescens W. har störr^ och vanligen starkt tandade, ovala eller nästan

elliptiska rolblad och svartaktigt-uUig blomholk med tätare blad. Växer på fjellen.
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d. Blomholken oregelbundet tegellagd. Förökning under som-

maren genom egna bladiga skott (grenlöpare) eller den kry-

pande rotstocken. — Frukterna små, deras hår nästan lika

stora och ganska fina. Stjelken m. e. m. stängelartad (Pi-

losellae).

* Cymosae. Stjelken m. e. m. bladig. Blomstren vanligen i knippe,

mindre.

11. Backnackeln
(Hieraciura duhiuin L. — Hieraciuni collinum Fr.)

blir vanligen |—1 aln hög och har mest tvåbladig, (starkare och längre-

eller svagare och kortare-hårig) stjelk, smalt tunglikt- och jemnbredt-

lansettlika, helbräddade eller mycket svagt tandade, temligen glest men

långt håriga blad. Omvexlar utan och med grenskott, större och mindre,

med flera och färre blomster o. s. v.

Yäxer på backar, torra ängar och åkerrenar och blommar i Juni,

Juli. — Utbr. i det nordligare Europa.

* H. glomeratum Fr. har vanligast trebladig, nära alushög stjelk, svagt tan-

dade, glest håriga och svagt stjernludna blad och blommar något sednare än föreg. art.

12. Knippnackeln
(Hieracium cymosum L.)

blir vanligen |—1^ aln hög och har merendels trebladig, (relativt) kort-

hårig stjelk, lansettlika och tunglikt lansettlika, helbräddade blad (som-

liga ^ tum breda, andra smalare) och talrika blomster, mindre än hos

de båda föregående.

Växer på ängar, ängsbackar och betesmarker, mest i södra och

medlersta Sverige. Blommar och mognar i Juli. — Utbr. i norra,

medlersta och östra Europa samt i Caucasien (Fr. ep.).

Linné kände knappt Knippnackeln som svensk, men Liljeblad

upptog den redan i sin Floras l:sta upplaga (1792) bland svenska

växter (Calmare län), liksom Fries i sina Novitier (ed. L 1819).

* H. setigerum Fr. har stadig, vanligen 5— (J-bladi? stjelk, svagt tandade blad

(de vid roten mera smalaande nedåt), mörka, blekkantade holkblad, en del körtelhåriga.

Växer i de södra och medlersta landskaperna.

** Auriculae. Stjelken nedtill 1—3-bladig. Blomholkens inre blad

trubbiga. Blomstren i knippe, mindre.

13. Rödnackeln
(Hieracium aurantiacum L.)

är fotshög eller högre och har temligen tätt (upptill glesare) och långt

utspärradt- (svart-)hårig, vanligen omkring 3-bladig stjelk, tunna och
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mjuka blad (rotbladen temligen talrika, nästan lansettlika och spadlikt-

lansettlika, de andra kort-lansettlika med bred bas) och vanligen pome-

ransgula eller tegelröda blonamor, men hvilka variera gula eller både

röda och gula.

Växer på ängar i Smålands bergstrakter (Eksjö, Fr. mänt. III)

och blommar i Juli. Odlas stundom i trädgårdar till prydnad. — F. ö.

på Norges och det medlersta Europas (från Pyrenéerna till Karpaterna)

alper och högre berg.

* H. decolorans Fr. växer i Herjedalen och Lappland.

14. ÅDgsnackeln
(Hieracium pratense Tsch)

är vanligen 10—12 tum hög och har temligen långt- och utspärradt

hårig, 1—2-bladig stjelk, spadlikt-lansettlika, trubbade, glest och svagt

(nästan punktlikt) tandade, alldeles gröna blad, mångblomstrigt knippe

och rent gula blommor.

Växer på ängar, sällsynt och nästan endast i några bland de

södra och medlersta landskaperna. Blommar i Juni, Juli. — Utom

Sverige utbr. mest i medlersta och östra Europa, samt i Caucasien till

Persien, i Siberien (Fr. ep.).

Fries upptog först arten som svensk i sina Novitiers l:sta uppl.

1819 (o: H. collinum).

* H. suecicum Fr. har gleshårig stjelk (håren upptill mörka, nedtill bleka), lan-

settlika och nästan spadlika, mycket glest och svagt tandade blad med mycket bred,

hvitaktig nerv (somliga glest-hårkantade, andra alldeles glatta), 5— lO-blomstrigt knippe,

under brandgula eller rödstrimmiga kronbräm. Växer i norra och medlersta Sverige.

15. Öronnackeln
(Hieracium Auricula L.)

är vanligen omkring 6 eller 8 tum hög och 2- till 3-blomstrig, med

krypande grenskott, spadlikt-lansettlika, under blåaktiga, svagt men tem-

ligen tätt tandade, m. e. m. hårbräddade blad, gleshårig eller nästan

glatt, vanligen 1-bladig stjelk och alldeles gula blommor. — Omvexlar

större (|—| aln), hårigare och 4—8-blomstrig, — samt mindre (3—

4

tum), nästan glatt och 1-blomstrig (den sednare varieteten på mycket

torra ställen).

Växer på ängar, betesmarker och backar, vid gräsiga stränder och

diken, och blommar i Juni, Juli (stundom andra gången i börj. Sept.).

— Utom Sverige utbr. i nästan hela Europa undant. Brittiska öarne,

Sicilien o. a.; i Caucasien, vestra Siberien.

Är de gamle botanisternas (Tragus, 1552) Auricula muris minor

(altera), hvadan artnamnet.
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*** Egentliga Pilosellae. Stjelken bar eller enbladig, enkel

och enblorastrig eller delad i 2—5 längre grenar. Blomstren större,

deras inre liolkblad spetsiga.

16. Hårnackeln
(Hieracium Pilosella L.)

har vanligen starkt krypande grenskott, 4—5 tum höga, enblomstriga

stänglar, tung- eller lansettlika och lansettlikt-spadlika eller nästan ovala,

under tätt hvitludna blad (o: Grånackel), och stort blomster raed

svafvelgula, på kronbrämets undersida rödgult-randade blommor.

Växer på öppna backar och berg, torra och magra betesmarker

(allmän). Blommar redan i Maj, men bäst hela Juni och vanligen se-

dan, ehuru sparsamt, nära hela sommaren; mognar från raedl. Juni. —
Utom Sverige utbr. i hela Europa undant. det arktiska, på Island, samt

i Caucasien, Persien och Algerien (Fr. ep.).

Örten är lindrigt besk, något sammandragande och "sårrenande".

"Hästar beta den gerna och bien flyga aldrig förbi dess blommor utan

att skatta dem af den honingssaft som finnes i småblomstren". Både

genom blomster och blad blir Plårnackeln en prydnad för de torra bac-

kar, berg o. a., der den, icke sällan bland Backtimjan och Fårsvingel,

förekommer. — EuELLnjs kallade (1536) växten Pilosella (Fuchsius,

1542, Pilosella major), hvilken benämning Linné bibehöll som artnamn.

Den är tecknad redan i Til-Landz' Icones.

Blomstren äro vanligen öppna från kl. 8 f. m. till 2 e. m. "Blom-

man är en af dem, som höra till Floras urverk, emedan den reguliert

öppnar sig kl. 8 om morgonen och tillsluter sig kl. 2".

* H. auriculeforme Fr., med glattare och uågot smalare, under gråaktiga blad,

växer isynnerhet i medlersta Sverige (Upsala).

* H, stoloniflorum Kit., med 2— 5-blomstrig stängel, under tunnt och glest-

ludna blad, växer (enl. Fr.) bäst på Kinnekulle och vid Woxna bruk i Helsingland.

I slägtet Hieracium möter artbestämningen icke ringa svårigheter

i anseende till dessa växters i allmänhet stora benägenhet att variera.

Bland alla botanister har Fries mest bearbetat detta slägte; hans vig-

tigaste verk om detsamma äro Symbolae ad historiam Hieraciorum (1848)

och Epicrisis generis Hieraciorum (1862), Genom hans o. a. undersök-

ningar och bestämningar har också arternas antal ökats betydligt, så

att då Linné i sin Flora suecica (1755) upptog endast 8 Hieracier,

Hartman i Handbokens l:sta upplaga (1820) 11, och Wahlenberg i

sin Flora (1833) endast 10, har Fries i sin Summa vegetabilium Scan-

dinavise (1849) 36 svenska arter, och genom några sedermera tillkomna

är de svenska Hieracieruas a«tal nu åtra. 40.
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4. SCORZONERACE/K

Frukten med fjädrad hårkrona.

4a. Blomstren med bart blomfäste.

41 é Tragopogon L.

(Hafrerot-slägtet.)

Blomholkbladen tvåradiga, vanligen 8, nästan lika stora, nederst

sammanväxta. Fästet rutigt-gropigt. Frukterna nästan trinda, kantigt-

ribbade, med knöliga eller nästan taggiga ribbor och mycket långt

spröt; fjäderkronan lossnande, med i hvarandra flätade strålar, de 5

inre längre och bara i spetsen. — Gul- (eller violett-)blommiga, mång-

(nästan två-)åriga örter med smala blad.

1. Yilda Hafreroten
(Tragopogon pratensis L.).

En mång- (nästan två-)årig, mjölkrik, omkring alnshög, rak, glatt

och något blägrön, fåblomstrig ört med tapplik rot, långa och smala,

spetsade blad och vanligen 2 tura breda, gula blomster. Den omvexlar

stundom med korta kantkronor, med hvitgula (stora) blomster, samt

med vågiga blad.

Växer på öppna, bördigare ängar och gräsplaner, åkerrenar, leriga

backar och grusplatser. Blommar i Juni, Juli, till medl. Aug. och

mognar från medl. Juli. — Utbr. nästan hela Europa (utom det allra

nordligaste och Greklands och Italiens öar) samt i Caucasien, vestra Si-

berien och Orienten.

Blomstren öppna sig mycket tidigt på moi'gonen (icke sällan in-

nan kl. 4) och kunna sluta sig redan mellan 9 och 10 (stundom re-

dan 8-tiden), men vanligen mot middagstiden (allt då vädret är vac-

kert). — Roten är söt, helsosam och kan användas till mat; helt späda

skott kunna om våren, sedan de hållits i mörker, kokas som sparris.

Bland våra vanligare Tungblomstriga växter utmärker sig denna

strax med sina långa och smala blad och svafvelgula blommor. Den

reser sig gerna på ängen mellan lägre gräs. Smörblommor och andra

örter, men visar sina blommor, såsom vi nyss nämnt, endast under da-

gens tidigare timmar. Om vädret är klart, ser man då det mot solen

vända blomstret utbreda sina kronor i utom hvarandra ordnade, inåt

mindre och mindre, kretsar och åter sluta dem vid middagen. Detta

upprepas under några dagar tills befruktningen försiggått; då öppnas

blomstret icke mera. Men så snart fröen hunnit mogna, breder den

hittills slutna blomholken åter ut sina blad. Man ser då de långa
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frukterna liksom endast vänta på torrt och vackert väder för att lossna

och, uppburna af den stora och då skärmlikt utbredda, underbart lätta

fjäderkronan, bortsegla med vinden. — Det var med hänsyn till dessa talrika

och liksom skäggiga fjäderkronor, som de gamle botanisterna (FucHSlus,

Camerarius) kallade växten Tragopogon seu Barba hirci (Bockskägg).

* T. minor Fr. växer nästan endast i Skåne. Dess blad äro mera tvärt vid-

gade vid basen.

* T. porrifolius L. odlas. Förv. pä några ställen i södra Sverige. Har vio-

letta blommor.

4!9. Scorzonera L.

(Kornfible- slägtet).

Blomholkbladen olikstora, tegeilagda. Fästet gropigt. Frukterna

kantiga eller något trinda (kantens bredare), strimmiga, med obetydligt

och kort smalnande spets, utan spröt; fjäderkronan varaktig, med i

bvarandra flätade strålar, de 5 inre längre och bara i spetsen.

1. Kornfiblan
(Scorzonera humilis L.).

En mångårig, vanligen 6—12 tum hög och enblomstrig ört med

tapplik, ormkrökt, utvändigt brun rot, ovalt-lansettlika, nästan tumsbreda,

nerviga rotblad och nära två tum bredt, blekgult blomster. Omvexlar

större och flerblomstrig samt smalbladig.

Växer på bördigare, något fuktiga ängar i södra och medlersta

Sverige och blommar vanligen hela Juni; mognar i Juli. — Utom
Sverige utbr. i nästan hela Europa (undant. det nordligaste och syd-

ligaste) och i Caucasien, Siberien,

Eoten är hvitmjölkig och slemmig, besk men närande och helso-

sam, och kan kokas som sparris eller till soppa. Den ätes begärligt af

svin, hvadan växten i några landskaper kallas Svinblomster. Stjäl-

ken är också ganska mjölkrik. — Linné nämner denna växt bland

svenska redan 1741 (Vet. Ak. handh), sägande att den "växer i Små-

land, Oland, Gotland, öfver alla sidländta ängar". Han omtalar den, —
samt dess skillnad från Trädgårds-Scorzoneran — också i sin öländska

resa ("Calraar vid Kungsladugården"). Frankenii Speculura (1659) upp-

tager den såsom Scorzonera suetica latifolia.

Trädgårds-Scorzoneran (Scorzonera hispanica L.) förekommer här och

der förvildad.

43. Picris L.

Blomstrens inre holkblad nästan enradiga och likstora, de yttre

löst tegellagda och olikstora, nästan hyllebildande. Fästet gropigt. Fruk-

Nyman. Sv. Fanerog,
~^ "
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terna trindt kantiga, ra. e. m. krökta och ribbade, skrynkliga på tvären,

utan spröt; fjäderkronan rent hvit, mjuk, lossnande, med icke iflätade,

nederst ringlikt sammanväxta strålar, några bland de yttre kortare och

nästan enkla.

1. Bittermjölkan
(Picris hieracioides L.).

En nästan tvåårig, icke sällan 2 alnar hög, sträfhårig ört med

rak och stadig stjelk, nästan lansettlika, bugttandade, omkring tums-

breda blad och vippvisa, gula, tumsbreda blomster.

Växer på torra åkerrenar, steniga backar bland buskar, helst på

sandig mark, i vestra och östra Skåne, Blommar från slutet på Juni

till Aug., stundom till Sept.; mognar i Aug. — Utbr. nästan hela

Europa undant. det nordligaste; i Caucasien, södra Siberien, på Canari-

öarne.

Åå, lieoiitodon (L.)

Blomstrens inre holkblad nästan enradiga och likstora, de yttre

tegellagda, olikstora, kortare och nästan hyllebildande. Fästet gropigt.

Frukterna något trinda, nästan jemnbreda men smalare upptill, utan

egentligt spröt, svagt striramiga och tvärskrynkliga; fjäderkronan var-

aktig, med fria, nedtill m. e. m, bredare strålar. — Gulbloramiga, mång-

åriga örter med smala stänglar, ra. e. m. pardelade blad och medelstora

blomster.

a. Virea Ad. Fruktkronans strålar tvåradiga, de yttre kor-

tare, nästan enkla.

1. Sträffiblan

(Leontodon hispidus L.)

är 6—10 tum hög och har enblomstrig, rak stängel, nästan lansettlika

(upptill bredare) blad och nära 1| tum bredt, guldgult bioraster. Före-

kommer både glatt (o: L. hastilis L.) och hårig (o: L. hispidus L.).

Växer på torrare ängar, ängsbackar och skogs- eller buskbeväxta

betesmarker i södra och raedlersta Sverige (den glatta var. endast i

några fuktiga bokskogar i Skåne, Halland och Småland). Blommar från

medl. eller slut. Juni till ini Sept. — Utbr. genom Europa undant. det

allra nordligaste; i Caucasien.

Öppnar blomstren mot kl. 4 f. ra. och sluter dem vanligen kl. 3

e. m., såsom redan Linné anmärker i sin skånska resa. Han upptäckte

växten (den håriga var.) som svensk i Wadstena klosters trädgård (en-

ligt hans uppsats i Vet. Ak. handl, 1741 och Gotlands-resan).
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b. Op örin i a Don. Fruktkronans strålar nästan enradiga, alla

nästan likstora och fjädrade.

2. Höstfiblan
(Lcnntodon autumnaiis L.)

är vanligen nära fotshög, med temligen tunna och slaka blad, tvär-

biten rot, uppkrökt, grenig, omkring 3-bIomstrig, upptill fjällig och mot

den smala holkbasen sraånigom tjockare stängel. Förekommer icke säl-

lan med hela blad, och blomholken omvexlar glatt eller hårig.

Växer på ängar och betesmarker, åkerrenar, vid vägar, allmän.

Blommar från slut. Juni eller börj. Juli till sent på hösten (o: Stadu-

flur i Angermanl.), tålande intill 3° köld; mognar omkring slut. Juli. —
Utbr. genom hela Europa (undant. Sicilien, Grekland) och i Siberien. —
I fjelltrakterna växer en var., som är mindre, nästan upprat och en-

blomstrig, med tätt-svartluden blomholk (o: Hieracinm Taraxaci L.). Den

anmärktes först af Solander i Pite-Lappmark (1753) och Linné upp-

tog den i bihanget till sin Fauna suecica (ed. II) såsom Hieracium

Leontodontis. I sin Disquis. de sexu plantarum anser han den som

hybrid mellan Taraxacum och Hieracium alpinum. Eetzius tecknade

växten i sina Observationes (1786) och Hartman meddelade anmärk-

ningar om den i Vet. Ak. handl. 1818.

Under sommaren öppnas blomstren kl. 7 (—8) f. m, och sluta

sig innan kl. 5. e. m.; mot hösten öppna de sig först kl. omkring 9

och sluta sig kl. 2—4 e. ra.; på skuggiga ställen äro de öppna endast

från kl. 10 eller 11 till 4i eller 5^. — Höstfiblan är tecknad redan i

Til-Landz' Icones. I Fuchsii Historia (1542) heter den Hieracium mi-

nus. Eetzius beskrifver den närmare i sina Observationes (1779) "eme-

dan den varierar mycket".

4b. Blomstren med fjälligt blomfäste.

45. Hypocliceris L.

(Slåtterfible-slägtet).

Blomholkbladen olikstora, tegeilagda. Frukterna nästan trinda, rib-

bigt-strimraiga, med nästan taggigt-knöliga ribbor, alla eller endast de

inre sprötbärande; fjäderkronan varaktig, smutsigt gulaktig, något skör.

Fästets fjäll spetsadt-smala, tunna, lossnande. — Gulblommiga, mång-

eller ettåriga örter med fåblomstrig, grenig stängel och hela eller par-

klufna blad; grenarna m. e. m. fjälliga.

a. Achyrophorus DC. Frukterna alla med spröt, deras hår-

krona enkel, fjädrad.
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1. Fläckfiblan

(Hypoclijeris maculata L.)

är måugåris;, omkring alnshög och har tjock rot, omkring qvarterslånga,

brunfläckiga, till marken tryckta blad, långgrenig stängel och stora,

mörkgula blomster (i Nerike, Östergötland Oxögon). Förekommer

stundom mindre, med enblomstrig stängel.

Växer på öppna skogsängar, ängsbackar och torra, högländta be-

tesmarker. Blommar i Juli, Aug.; mognar i Aug. — Utom Sverige

utbr. i nästan hela Europa (undant. södra Italien, Grekland), samt i

Caucasien, Siberien.

Bladen kokas, såsom redan Linné omtalar, i Småland ("särdeles

vid Olsmässkroken") som kål ("uti Brassica"), hvadan växtens småländska

namn (o. Frukål). I Jemtland, der växten är mycket ymnig, kallas

den Slätter kulla, emedan slåttern der tillstundar då den börjar blom

ma. "SlåtterkuUan är som en almanacka för Jemtländska bonden". —
Blomstren äro öppna från kl. 6 f. m. till 4 e. m. — Växten har

stundom på apoteken tagits i st. f. Arnica, "quse est fraus quid pro

quo dicta et inexcusabilis error" (L.).

I somliga Dal-socknar är Fläckfiblan bekant under namnet Ljot-

mans-piska, och ljöt skall der äga samma betydelse som i isländ-

skan (liothr = ful, stygg). Deraf troligen dalska orden Ljothr, Ljothan

= Hin Onde och Satan. (R. Dybeck). — Då växten, isynnerhet blom-

fästet, brytes, utsipprar en hvit, hastigt mörknande mjölksaft.

b. Porcell ites. Cass. Frukterna alla med spröt, deras krona

dubbel, den inre fjädrad, den yttre borstlikt-hårlik.

2. Rotfiblao
(Hypochaeris radicata L.)

är mångårig, omkring fotshög och har medelstora, mer än tumsbreda,

blekgula blomster, glest, trubbigt och vanligen starkt bugttandade (icke

sällan något lyrlika) blad.

Växer på öppna, något fuktiga ängar, betesmarker och åkerrenar

i södra Sverige (allmän i Skåne) och på Gotland (Thedenius 1861).

Bioramar i Juli. — Utbr. hela Europa utom det allra nordligaste; i

Algerien.

Linné upptäckte växten som svensk på ängarne vid Skanör (all-

män) enligt Skånska resan, der han också (sid. 226) beskrifver den

(först som svensk), anmärkande att dess blomster sluta sig kl. 3 e. m.

— Svin upprota växten begärligt.
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c. Hypochccris Less. Fruktkronan som hos föreg.; kantfruk-

terna utan spröt.

3. Glattfiblan
(Hypochseris glaLra L.)

är ettårig, omkring 6 tura hög, nästan glatt och har smala, bugttan-

dade, något tjocka och mörkgröna blad, trind och smal holk och små

(knappt i tum breda) blomster.

Växer på sandiga gärden och åkrar (särdeles råg-) i södra Sverige,

isynnerhet vid Skånes, Hallands och Blekinges kuster eller på deras

stränder. Blommar i Juni, Juli. Blomstren äro (enligt Wahlberg)

öppna endast till raiddagen. — Utbr. nästan hela Europa (undant. det

allra nordligaste), på Madeira och Azorerna, i Mindre Asien. På Si-

cilien samlade förf, den (mogen) i slut. Maj och börj. Juni. — Os-

BECK och Retzius anmärkte först Glattfiblan som svensk växt.

Ordet Fibler (Fifi, Fifler) kommer enligt R. Dybeck från det is-

ländska fifl (^ narr, tok), "emedan det lätta fröfjunet likasom gyck-

lande flyger af och an i luften".

5. HYOSERIDE/E.

Frukterna krönta med korta fjäll eller en tvär hinnkrona. Fä-

stet bart.

46. Ciclioriuni L.

Bloraholkens inre (8—10) blad enradiga, slutligen hårdnande, sam-

manväxande nederst och utbredda, de yttre (5) korta, slaka. Fästet

något hårigt. Frukterna omvändt-pyramidlika, fyrkantiga, krönta raed

talrika men små, aflånga fjäll.

1. Yägvårdan
(Cichorium Intybus L.).

En tvä- eller mångårig, 1 till 2 alnar hög, upptill vippgrenig ört

med starkt rundsågade rotblad och stora (1| tum breda), platta blom-

ster med vackra, himmelsblå blommor (Skån. Blåbin ka).

Växer vid vägar och åkrar, på grusställen i Skåne, på Oland och

Gotland (allmän) samt på ett par ställen i Småland. Linné anmärkte

den (1741) på Öland och Gotland, "jemte åkrarna" (uppsats, i Vet. Åk.

handl. s. å.). Odlas också i trädgårdar o. a. under benämningen Ci-

choria. Den odlade växten blir större. — Utbr. hela Europa (undant.

det nordligaste) och i Egypten, Barbariet, Caucasien, Siberien o. a.

Blommar i Juli och Aug. Blomstren utgöra en verklig prydnad

för vägkanterna i nyssnämnde landskap under den tid pä dagen dä de



70

äro öppna och kläda de annars bara och stela grenarna (kl. 8 till 4).

Flitiga insekter, såsom bien, besöka dera också då och sprida derunder

pollen på de långa märkena; sedan sluter sig blomholken till mognad.

— Man har iakttagit att blommorna bli röda då örten växer vid eller

på rayi'stackar.

Till egenskaper kommer Vägvårdan närmast Maskrosen, och både

ört och rot användas såsom dekokt eller extrakt mot gikt, gulsot o. d.

Bladen anses helsosamma som sallat. Hos den vilda växten är roten

luktlös, men besk och bättre till medicinskt bruk (o: C. silvestre s. offi-

cinarum Baub.); hos den odlade köttigare, mild och matnyttig (till sop-

por m. m.). Den är inuti hvit. Sönderskuren, torkad, rostad och må-

len, utgör Trädgårds-Cicborians rot ett bekant kaffe-surrogat. — Svin

äta gerna roten och nästan alla kreatur tycka om örtståndet.

Växten benämndes hos romarne (Virgilius) "Intubus" emedan stjel-

ken hos den odlade är mera ihålig (— in-tubus). Också kallade de gamle

botanisterna ursprungligen den odlade växten "Intybus" eller "Intubus"

och den vilda "Cichorium" (Cichoriura silvestre Gesner, 1553) eller In-

tybum silvestre Fuchs.

^V. Ariioseris G.

Bloraholkens blad dels talrika, större, enradiga och slutligen slutna,

dels några små och nästan hyllebildande. Frukterna omvändt-äggrundt-

pyramidlika, 5-kantiga, m. e. m. inkrökta, med kuUrig, högt-4—5-

ribbad rygg (sidoribborna kantbildande) och nästan plan, 2—3-ribbad

buk, krönta med en tvär, 3—5-hörnig hinnkant.

1. Klubbfiblan
(Arnoseris pusilla G. — Hyoseris minima L.).

En 5 till 10 tum hög, ettårig ört med grenig, nedtill smal och

rödaktig stängel, smalt-omvändt-äggrunda, temligen glest bugtsågade blad.

upptill nästan klubblikt uppblåsta grenar och små gula blomster med

slutligen bred, ärtstor holk.

Växer på sandiga och leriga ställen, såsora åkerrenar och väg-

kanter, i södra Sverige. Blommar i Juni och Juli. — Utbr. genom

nästan hela Europa undant. det nordligaste, Grekland, Turkiet och södra

Italien. — J. Leche upptäckte Klubbfiblan som svensk i Skåne "på

åkrar vid Simontorp" (Leches Prim. 1744) och Linné anmärkte den

nästan samtidigt vid Visby.

(). LAPSANE.E. '

Frukterna alldeles skalliga. Fästet bart.
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4S. JLapsana L.

Blomholken kautig, dess blad dels 8—10 större nästan enradiga

och uppräta, dels 4—6 mycket korta och hyllebildande. Frukterna

jemnbredt-vigglika, platta, svagt-mångstrimmiga.

1. Harkålen
(Lapsana communis L.)*

En ettårig, vanligen alnshög och grenig, knappt mjölkig ört med

äggrunda och lyrlika blad och små, blekgula blonister. Förekommer

både glatt och hårig.

Växer allmänt (o: Lampsana vulgatissima Vaill.) på odlad mark,

gärdar o. d. (o: Tomtört), men också, särdeles den håriga varieteten,

på oodlad, såsom vid skogsvägar, i södra och medlersta Sverige (till

Ångermanland).

Blommar hela sommaren, intill sent på hösten, tålande lindrigare

köld; börjar mogna redan i Juli. — Utbr. genom hela Europa; i Cau-

casien, Siberien, Mindre Asien, på Canariöarne.

Harkålens späda blad och örtstånd kunna nyttjas som kål.

II. DIPSAGEJE
(Vä4dartade).

t. Trichera Schrad.

Blomstersvepets blad 3—5-radiga. Blomfästet borsthårigt. Små-

svepena hoptryckt-fyrkantiga, upptill rännladt-gropiga; deras bräm kort,

otydligt tandadt, med breda och tvära tänder. Foderbrämen 8—12-

borstiga. Kronbrämen nästan läpplikt- 4-delade, kantblommornas nästan

strållika.

1. Äkervädden
(Trichera arvensis Schrad. — Scabiosa arvensia L.).

En raång- (nästan två-)årig, omkring 1 till 2 alnar hög, utspär-

radt hårig, vanligen 3-grenad och 3-blomstrig ört, med vanligen mer o.

mindre pardelade eller parskurna blad (de nedre helare) och mer än

tumsbreda, vackra, blekvioletta blomster. Omvexlar stundom (såsom i

Skåne, på Gotland) med alla bladen hela och med röda eller hvita

blommor.

Växer på torra ängar, åkerrenar (o: Scabiosa major satorum Lobel.),

buskiga backar och vid vägar. Blommar från slut. på Juni till (raedl.)
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Sept.; mognar från börj. Aug. — Utom Sverige utbr. genom hela Eu-

ropa; i Caucasien, vestra Siberien.

Orten smakar besk, är något sammandragande, och var fordom

icke utan allt anseende i medicinen. Kreaturen äta den gerna, och

de späda bladen kunna nyttjas till grönkål (om våren). Blomstren ha

en temligen stark men nästan obestämd lukt. — Om tobaksrök blåses

på blommorna, ändra de färg och bli gröna (Swaetz). Akervädden är

tecknad redan i Til-Landz' Icones (1683).

!9. Scabiosa L.

Blorastersvepets blad 2—3-radiga. Blomfästet fjälligt. Småsvepena

trinda, 8-rännlade; deras bräm hinnaktigt-skållikt, svagt-naggadt. Foder-

brämen 5-stråliga. Kronbrämen oregelbundet 5-delade, kantblommornas

nästan strällika.

1. Fältvädden
(Scabiosa c(»luml)aria L.).

En fotshög eller något högre, raång- (eller två-)årig ört med lyr-

likt-pardelade eller hela och nästan ovala rotblad, smalt-pardelade stjelk-

blad och öfver tumsbreda, blekvioletta blomster (blekblåa nästan som

vilddufvan); kantblommorna bilda liksom en krona kring de andra blom-

morna, såsom hos Akervädden.

Växer på öppna, torra fält och backar i södra Sverige (särdeles

Skåne, Vestergötland, Öland) och på några ställen i det medlersta, isyn-

nerhet Gotland. Linné upptäckte den, som svensk, på den lilla ön Kla-

sen vid Kyllej och beskrifver den i sin Gotlands-resa sid. 216. Förut

hade likväl Fuirén, under sin resa 1622, anmärkt växteu "mellan Wä-

gume och Fårösund".

Blommar i Juli och Aug. — Utbr. nästan hela Europa undant.

det allra nordligaste; i Caucasien, Abyssinien, Algerien, på Madeira.

* S. suaveolens Dsf. växer endast i Skåne.

3. SHCcisa Prsl.

Blorastersvepets blad 3-radiga. Blomfästet fjälligt. Småsvepena

fyrkantiga, djupt-8-fårade; deras bräm kort, tunnt-örtartadt, 4-deladt.

Foderbrämen 5-stråliga. Kronbrämen nästan regelbundet 4-delade.

i. Ängsvädden
(Succisa pratensis Mnch. — Scabiosa Succisa L.).

En mångårig, fots- eller nära alnshög, gleshårig eller nästan glatt

ört med liksom tvärbiten rot (radix succisa, hvadan växtens botaniska
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namn), lansettlika och helbräddade blad och nästan klotrunda, blå (säl-

lan röda eller hvita) blomster (o: Knappvädd), h vilka icke sällan äro

nästan tvåbyggare.

Växer på fuktiga ängar och betesmarker och blommar bäst i Aug.

och till medl. Sept. — Utom Sverige utbr. i nästan hela Europa (undant.

södra Italien, Grekland, Turkiet); i Caucasien, Siberien, på Island.

Namnet Succisa (= afskuren) förekommer först hos Fuchsius (1542),

sedan hos Bauhin (Succisa glabra). De äldsta botanisterna (t. ex. Brun-

fels) kallade växten vanligen Morsus diaboli, med hänsyn till roten

och den fordora gängse meningen om orsaken till att den är liksom

afbiten. Den troddes mycket verksam mot pest, gift, vattsot m. m.

och detta just emedan den tyckes afbiten, hvilket Hin onde, enligt

munksagor, gjort, men säkerligen icke skulle gjort om roten icke hade

för menniskan nyttiga egenskaper!! — Växten är tecknad redan i Til-

Landz' Icones (1683).

Ängsväddens blad färga ylle både grönt och (med alun) gult (L.).

I stället för alun kan man ock taga björkblad; men vill man ha fär-

gen höggul, sköljer man godset i kall lut. För grönfärgning kokas

godset med färska Ängsvädd-blad och vatten, upptages och doppas flera

gånger, sedan aska tillsatts, i varma vätskan. — Blomningen påminner i

somliga trakter landtmannen om slåttertiden. Angsvädden är annars ea

bland de höstblommor, som gerna visa sig på mejade eller betade än-

gar och marker med Ögontröst och andra sena blommor.

* Dipsacus pilosus L. Förvildad på ett par ställen i Skåne.

* Ambrosiaceae Lk. — Xanthium strumarium L. Förv. vid Göteborg. På

Oland är den numera utgången.

III. SAIHBUGINEiE
(Fläderartade).

1. Viburnum L.

Blomkronan bredt-klocklik (utom kantblommornas). Ståndarknap-

parna sneda (deras band smalt). Bäret 1-fröigt, m. e. m. hoptryckt,

med alldeles platt frö.

1. Olvonbusken
(Viburnum Opulus L.).

En 3—4 eller stundom 5—6 alnars buske med släta, märgrika

och gerna ihåliga grenar (o: Håltry = Hålträ) samt spetsigt 3—5-
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flikiga och nästan inskuret tandade, mycket ådriga, då de utslå veckade,

blad, Lvilkas skaft upptill ha (vanligen 2 par) skållika körtlar och ned-

till icke sällan två par syllika, stundom körtelbärande tänder. Blom-

knippena äro platta, hvita, deras kantblommor snöhvita, mycket större

än de andra, alldeles platta (utan kronpip) och sterila. Bären äro ärt-

stora, skarlakansröda (o: Upl. Olvon, Södermani. Ulvbär, Gotl. Q-ualke-

bär. Ost- och Vestgöt. Hålsbär o. s. v.).

Växer i lundar (helst klippiga) och något fuktiga skogar, på

skogsängar och vid stränder (o: Sambucus aqvatica Gam.). — Utslår

bladen vid slutet på Maj. Blommar hela Juni; mognar under Aug.

Bären äro släta, glänsande och länge gröna. Bladen rodna så snart

höstkylan inträder. — I trädgårdar odlas en var. med klotrunda, alldeles

sterila blomknippen o: Snöbollar. — Utbr. hela Europa (undant. Por-

tugal, södra Spanien, Italiens öar, Grekland) och i Caucasien, Siberien.

Kallas i Götarike Elnatiäd (= Elfträd enl. Er.), och, emedan

blomknippena något likna rönnens, i somliga trakter Ugglerönn, Ulv-

rönn; i Nerike Ulvtry (Ulvträ), i Småland 01 von -(Ulv-) trä. —
EuELLius benämnde (1537) busken Opulus, hvilken benämning Linné

bibehöll som artnamn.

Bären smaka illa (äckligt); kokade med socker, tros de vara verk-

samma i scrofler. Veden är temligen hård, men lätt att klyfva och

användbar till tänder i väfskedar o. d.; de unga, raka rotskotten lemna

ypperliga pipskaft. Barken, som är seg, skall, kokad, lemna ett klib-

bigt, fogelliralikt ämne. Foglar, särdeles hjerpar, äta bären. Då dessa

bli frostbitna, förlora de sin äckliga smak och kunna ätas. I östra

Eyssland lära de då, krossade, ältas till en deg med mjöl och stekas

i panna.

2, Sambucus L.

(Hyll-slägtet).

Blomkronan hjullik (eller klocklikt-hjullik), med mycket kort pip

och slutligen t-J' *ékaviket bräm. Ståndarknapparne uppräta, med bredt

band (pil- eller hjertlik bas). Bäret 3(—l-)fröigt, nästan klotrundt;

fröen trekantiga.

Äckligt luktande växter med uddpariga blad, sågade småblad och

knippevisa blommor.

1. Vanliga Hyllen eller Flädern
(Sambucus nigra L.)

är vanligen en 4—6 alnars buske, men bildar stundom ett litet träd,

och har temligen bräcklig (hos äldre stammar hård, gul och buxbom-
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lik) ved med (särdeles hos unga grenar) stor, mycket lätt märg, 2-

(stundora 3-)pariga blad med äggrunda eller nästan ovala småblad och

gulhvita blommor, som lukta starkt, nästan vämjeligt. Blomknippena

äro 4(—5-)greniga, stora (handsbreda), mycket sammansatta och nästan

plana. Bären äro svarta eller svartröda, glänsande.

Växer i skogslundar, men helst vid byar och gårdar (prope pagos

iraprimis luxuriat cum fimo laetatur : L. diss. Fruetus Suecici), i södra

Sverige och på Gotland, samt förvildad här och der i medlersta (i alle-

handa jordmån men älskar mest lera : L. cit. st.), — "ett hyddans träd,

men som också tager i besittning palatsets ruiner". — Blommar under

Juli. — Har mycket sällan hvita bär. Förekommer också (odlad) med

dubbelt-parbladiga blad och smala, inskurna småblad. Då bladen, om

våren, utvecklas, äro de nästan brunvioletta. — Utbr. genom hela Eu-

ropa (undant. det nordligaste), samt i Caucasien och" Algerien.

Fläderbusken har en stark, obehaglig (narkotisk) lukt. Dess (sär-

deles rotens vårtiden) innerbark laxerar starkt och orsakar kräkning, är

verksam i vattusot; de späda (beska och skarpa) bladen purgera. Blom-

morna äro slemmigt-beska; friska laxera de lindrigt; torra (Flores Sam-

buci Pbarm.) utgöra de ett allmänt bekant svettmedel; destillerade

lemua de Flädervatten och Fläderspiritus. Bären äro syrligt.-söta och

ätliga, men i större mängd laxerande (Baccge Sambuci Pharm.); deras

utpressade och med socker (eller sirap) inkokade saft utgör "Flädermos

(Rob Sambuci)", som är ett ändå verksammare svettmedel än blom-

morna. Fläderbusken har sålunda goda läke-egenskaper och blir mången-

städes på landet nästan till universal-raedicin ("panacaea rusticorum"),

hvadan man ock (såsom i Skåne och Blekinge) "intill sednare tiden

ansett busken med en slags vördnad och att t. o. m. hysa en gudom-

lighet" ("Hyllfrun"). Bladen och qvistarne lära fördrifva råttor och

vägglöss, och kål, som piskas med fläderruskor, eller fruktträd, hvari så-

dana upphängas, skola bli fredade för larver och bladlöss. Med bären,

kokade i vatten med alun och litet spanskgröna, kan linne färgas mörk-

brunt. — Enligt Palmbergs Ortkrans har Flädern omkring 20 "bruk

och nyttigheter". Af densamma, säger han, "beredes många kosteliga

läkedomar, så att, snart sagt, ingen kranckhet finnes, til hvilken man

ej något medel får af thetta trä — —
".

Fläderns utdunstuing (eller skugga) säges vara ohelsosam och dess

talrika blommor, hvilka icke sällan nästan täcka hela busken, sprida sin

egendomliga lukt t. o. m. på långt håll. På somliga ställen tror all-

mogen att den, som sofver under blommande Fläder, blir utsatt för

"Elfblåst", d. v. s. bekommer ett hvitt, nässelartadt utslag på kroppen

förenadt med hufvudvärk (Retzius). Bären skola döda höns, men blom-
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morna påfoglar, hvilket Linné, såsom han omtalar i Flora Suecica, fick

erfara på sina. Namnet Hyll lärer (enl. Dybeck) härledas från det is-

ländska hol = hål, hole = ihålig, med hänsyn till de unga grenarnes

stora märghålighet.

* Klashyllen (Sambucus racemosa L.) förekommer stundom förvildad, såsom vid

Stockholm.

2. Sommarhyllen
(Sambucus Ebulus L.)

är en 2—3 alnar hög, mångårig ört med stärkt-krypande rot, vanligen

3-pariga blad med nästan lansettlika, spetsade småblad, bladartade stipler,

hvitröda blommor i 3-greniga, breda knippen och svartröda bär.

Växer, merendels sällskapligt, på fuktiga ställen i södra (och

medlersta) Sverige, men mycket spridd och troligen inkomling såsom

odlad i trädgårdar. På det länge bekanta växtstället vid Calmar slott,

der den förr var ymnig, lärer den nu vara utrotad. — Blommar i Juli,

Aug. — Utbr. genom hela Europa (utom det nordligaste); i Caucasien,

Barbariet, på Madeira.

Namnet Somraarhyll häntyder på växtens örtnatur, som gör att

man ser den endast under sommaren. Benämningen Mannablod, hvar-

under den är eller varit bekant, isynnerhet i Calmar och trakten der-

orakring, påminner om de strider, som utkämpats på dess växtställe vid

det gamla slottet och då, såsom man berättat, denna ört uppspirat ur

slagna svenskars och danskars blod. Ofta tillades att den växte endast

der, en sägen hvartill, utom växtstället, isynnerhet de blodröda bären och

växtens lukt gifvit anledning. Linné såg och bestämde växten på sagda

ställe under sin resa till Oland 1741, sägande (upps. i Vet. Ak. handl.

s. å.) att den "växer mellan Calmare stad och slott öfverflödigt" och

att "enfaldiga folket tror att denna ört uppvuxit af de dödas blod,

som här uti krig blifvit slagna". Jemf. ock hans Olands-resa sid. 35.

— De gamle botanisterna (DoDONseus, FucHsius) kallade växten Ebulus,

hvilken benämning Linné bibehöll som artnamn.

Sommarhyllen har samma egenskaper som Flädern, men nästan

verksammare. Bärens salt är blåaktig och färgar violett. Eåttor och

möss lära sky bladen, hvadau örten kan bli nyttig att lägga i lador.

Roten är äckligt-besk och har, liksom innerbarken, använts mot vattsot.

De rika blomknippena mot de mörkgröna bladen göra växten ganska

prydlig.
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IV. VALERIANEJE.

1. Valeriana L.

(Vänderot-slägtet).

Foderbrämet under blomningen litet, tvärt-mångtandadt och inrul-

ladt, men sedan utväxande till en fjäderlik hårkrona. Kronan trattlik;

pipen med en kort tvärvägg invändigt. Ståndarne 3. Frukten plattad,

ribbad (genom sterila rum), 1-rummig, krönt med mångstrålig, loss-

nande fjäderkrona.

Mångåriga örter. Blommorna i qvastvisa, stundom tätt närmade

knippen, med skärmar och småskärraar.

1. Vanliga Yänderoten (Yendelörten)
(Valeriana officinalis L.)

blir vanligen alnshög eller högre (till 2 alnar), och har tågig rot, par-

bladiga (5—9-pariga) blad, lansettlika eller nästan jemnbreda småblad,

klynnedelad, 3-grenad, jemn blomvippa och hvita eller (isynnerhet strax

de utslå) rödletta blommor. Förekommer också (i nordliga Sverige och

Lappland) 2—3 alnar hög,' med större blommor och äggrundt-lansett-

lika småblad; samt (såsom i Bohusläns och Hallands torra kusttrakter)

liten, med smala småblad. Blommorna äro icke sällan mångbyggare.

Växer mest på stränder, särdeles bland buskar, och på fuktiga

ängar i skogsmarker med Elggräs o. d. I Upland kallas den Vän-

ört, i Dalarne Velamsrot, i Ångermanland Stämgräs.

Blommar mest under Juli och mognar i Aug. Fruktkronan är

hygrometrisk, så att den sluter sig mot eller under våtväder och bre-

der ut sig i torrt. Fröspridningen sker således bäst vid solsken. —
Vid Vestervik växer en var. med enkla, äggrunda, glest sågade eller

alldeles helbräddade blad. — Utbr. genom hela Europa undant. Grek-

land o. a.; i Caucasien, Siberien, på Island.

Vendelörtens rot har obehaglig, något besk, i början skarp, smak

och egendomlig, genomträngande, vidrig lukt, som kan orsaka yrsel och

hufvudvärk, men som behagar kattor mycket (o: Kattleka). Eget nog

sägas råttor tycka om samma lukt. Eoten användes i medicinen (Kadix

Valerianfe minoris Pharra.) och utgör ett verksamt nervraedel. Nyttjas

— såsom pulver, tinctur eller extract — mot epilepsi, spasmer o. s. v.

och dessutom, jemte andra medel, mot paralysi och katalepsi. Bör

samlas om våren (innan stjelken utväxt), torkas långsamt och förvaras

i slutet kärl; den bibehåller då sina egenskaper under flera år. Pul-

veriserad och blandad bland snus, har roten stundom berömts mot ögon-
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HVaj^Iict. 1 flora liuidaortcr nytljar allmogen donna ört mot i^kommor

lioa l)osI(apcn, oc.Ii ännu allniiiiinarc är den ansedd hi\hou» vXt model mot

troll och trolldom (Dyhkck). — IMand mera bekanta växter utmärker

sifj^ donna strax med sin of^nn lukt, sina li<"){!;a, iliiUii^a oeh starkt

strimmif^a stjolkar, parl)ladif!:a, mörkfrriina hlad ooli klynnedolado blom-

vippor. .l)(!n är teeknud redan i Til- Land/.' loones.

* V. HiiiiiI»ii(M ful ill Mik., Boiii iir HiiilHyiitaro, liiir ',\— r)-piiriga blnil ocli vanlipjcn

grunskoU vid roten (Mililaiin Hakiiiis iiicrciuli^ls lioa den vaiilifjn). ]'\ir,st funnen odi bc-

Hliinid (soni svensk) af J''i(iKs vid Vnrl)(:r^', hciImm uiniiiukt, vid (Jotcljoig af ,1. K. Aiil';-

.sciKiiJd o(di ]iii Kinnckulli! af LiNixiui^N (l''r. mani. 111).

:'. Tvåbyggar-Yänderoteo

(
Viil(^riiiiiii ilioir.ii L.)

är id(lr(! lotsliöj;-, men under blomningen endast ond<rinf>' 5— O tum,

oeh har smal, aniidt krypande rot (rotstoek), rundade eller nästan ovala

(iiggrunda) rotblad, paibladij^a (eller pardelade) stjelkblad oeh rödletta,

nästan enk(")Mad(;, (t(it)knippade blommor; ståndarblommornas krona van-

ligen .'{ gäiiger stiirro än ai)irl)lomniornas.

Viixer pä fuktig ängsmark i södra Sverige. JjINNi; upptäokte ar-

ton som svciusk pä Oland (vid Färjestaden), oeh beakref den bl. a. i

Ölands-resan (sid. 40).

Hlommar om väron. -^ IJtbr. i niistan hela Europa undant. det

nordligaste och Italiens öar, (jrekland, 'Turkiet.

». Viileriau4>lln llnll.

(Vrirnalat).

Foderbrämot tandadt, rakt eller tillbakakrökt (stundom omärkligt),

icike siillan tillväxanile efter blomningen. Kronan trattlik. Ständarne

.'{. I<'rukten vanligen olikribbad, .'{-runimig, med två rum tomma oeh

icke sällan myekot smä (stundom, dä mellanväggen mellan de bada

sterila rummen saknas, 2-rummig), pä åtskilligt siitt oeh m. e. m. land-

krönt af fodrets varaktiga bräm.

Temligen smä, späda oeh (vara) nästan glatta, ottäriga, klynnc-

greniga (irter m(ul temligen smala, hela blad oeh knippvisa, myeket smä

blommor. I''rukternu vanligen (hos vara) glatta, men variera snuihäriga.

Uoten har en svag (torr nägot starkare) vänderot-lukt.

1. Vanliga Värsalaten
(Valorianclla olitoriii l'u]l. — Vnleriniia Lucunta L. suoc).

blir siillan öfver G eller 8 tum, är icke siUlan (utspiirradt) grcnig iinda

ned mot roten, oeh har myeket täta blomknippen, blekblä blommor oeh
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nästan tandlösa frukter med stora sterila (tomma) rum; blomskärraarne

äro större än frukterna.

Växer på öppen, helst grusig, mark och på åkrar, i södra och

medlersta Sverige. Blommar i Maj och Juni. — Utbr. genom hela

Europa utom det allra nordligaste, samt i Caucasien, Algerien och på

Canariöarne.

Genom bladens lösa byggnad är örten, isynnerhet tidigt om vå-

ren, särdeles tjenlig till sallat (Lamrasallat, Lactuca agnina Rudb.) och

grönkål, hvartill den också med lätthet kan odlas och samlas i trädgårdar.

Den gror nemligen innan hösten och utvecklar då sina "rotblad", hvilka

sedan bibehålla sig hela vintern under snön, bildande, dä marken är

bar, en del af den sparsamma "vintergrönskan" (hvadan örten också be-

nämnes eller benämnts Vinter rapunsel). Den har samma egenskaper

som egentlig Sallat (Lactuca), nemligen att förbättra och mildra skarpa

vätskor (o: Acetaria L. am. IV). Också blandas den mångenstädes

bland grönkål vårtiden. Då växten odlas i trädgård, blir den större

(och dess blad vanligen inskurna).

2. Tand-Vårsalaten
(Valerianella Morisonii Kch. — "Valerianella dentata Poll.")

är merendels större än den vanliga (icke sällan fotshög) och har rakare,

hårdare stjelk, som endast upptill är delad i upprätare grenar, glesare

blomknippen, mindre, hvitare blommor och 3—5-tandade frukter med
mycket små, trådsmala tomrum (hvadan de äro hårdare och synas täta

invändigt); blomskärmarne äro mindre än frukterna.

Växer på åkrar i Skåne, Vestergötland, Småland och på Öland,

men mest på Gotland. Blommar i Juni och Juli. — Utbr. nästan hela

Europa (utom det nordligaste), i Caucasien (och Algerien).

Wahlenberg upptog först denna art bland svenska växter, sedan

J. P. EosÉN (1816—1818) samlat den på Gotland. Fries upptäckte

den på Öland 1818, der den likväl redan för omkring 100 år sedan

varit anmärkt af Wendt enligt Bergii herbarium (Wikström)

V. STELLAT^
(Kransbladiga).

I. Slierardia L.

Poderbrämet (4—)6-tandadt, varaktigt och tillväxande. Kronan

trattlik med lång pip. Stiften långt-samraanväxta. Frukten tvåknölig

med ellipsoidiska knölar, hvardera krönt med (vanl.) tre fodertänder.
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1. Sherards-örten eiiei Madden
(Sherardia arvensis L.).

En ettårig-, liten (vanligen 4—6 tums), spensligt grenig, sträf ört.

Bladen äro lansettlika, omkring 6 i hvar krets (4—6). Blommorna

samlade inom stort, bladkretslikt, nästan 8-bladigt svepa, blekt-violett-

blå (o: Blåmadra).

Växer på åkrar och gärden (helst sandiga), särdeles i södra Sverige;

i det medlersta till Södermanland och Vermland. Bioramar i Juli,

j^ug. — Utbr. genom hela Europa undant. det nordligaste; i Cauca-

sien, vestra och södra Siberien, Mindre Asien, Syrien, Algerien, på Ca-

nariöarne. Förf. samlade växten på Malta d. 10 Febr,, blommande.

Omtalas första gången som svensk i J. Leches Primitiae Florse

scanicse (1744) och Linnés Flora suec. (1745),

W. Sherard, till hvars ära Dillenius (och sedan Linné) upp-

kallade denna ört, var engelsk konsul i Smyrna och en stor natural-

historiens vän och gynnare. Han donerade till universitetet i Oxford

en betydlig penningsumma jemte sina rika naturhistoriska samlingar och

sitt bibliotek. Dog 1738.

9. Asperula L.

(Madrornas slägte).

Foderbrämet otydligt eller otydligt-4-tandadt och lossnande. Kro-

nan trattlik, med m. e. m. lång pip. Stiften nästan alldeles samman-

växta. Frukten klotrundt-tvåknölig, med rundade knölar, utan tandkrona.

Madrorna äro mångåriga, temligen spensliga örter med hvita

blommor.

1. Myskmadran
(Asperula odorata L.)

är omkring fotshög, upprat och har tunna, lansettlika, i kanten och på

medelnerven sågadt-sträfva blad, omkring 8 i hvar krets, knippvisa

blommor och krokborstiga frukter.

Växer i skogar och lundar (helst bok- och ek-), på mullrik mark,

i södra och medlersta Sverige (ymnig i det södras bokskogar). Blom-

mar i Maj, Juni; mognar slut. Juni och i Juli. — Utbr. nästan hela

Europa (undant. det allra nordligaste och Spanien, sydligaste Frankrike,

Grekland; i Caucasien, Siberien.

Örten svartnar då den torkas och blir välluktande, nästan som

mysk (o: Myska), Vårbrodd, eller som Heliotrop. Smaken är besk.

På somliga ställen användes Myskmadran vårtiden att lägga bland öl

(i Tyskland vin : Maitrank) till en stimulerande och angenäm dryck.
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Dess vanligaste användande hos oss är likväl såsom skyddsnaedel mot

mal o. a. insekter. — Myskmadran är en bland våra få skuggväxter

och uppträder gerna sällskapligt; i tätare skogar eller lundar kläder

den icke sällan ensam marken med sina bladkretsar. Den upptages

redan såsom Asperula odorata (Möskia) i Frankenii Speculum, 1638

(och i Broraelii Chloris gothica, 1694).

2. Färgmadran
(Asperula tinctoria L.)

är vanligen öfver fotshög, något slankig, och har smalt-jemnbreda blad,

4—6 i hvar krets (de öfversta motsatta och skärmlika), 3-grenadt vipp-

visa blommor (vanligen med 3-klufven krona) och glatta frukter.

Växer på torra backar och hedar i södra och medlersta Sverige,

men spridd (Skåne, Öster- och Vestergötland o. s. v.) och sällsynt,

utom på Öland och Gotland, der den är ganska ymnig. Eedan Fui-

RÉN såg (1622) växten på Gotland. Linné anmärkte den både der

och på Öland (1742) "på torr och skarplerig jordmån", och lärde der

känna dess nytta som färggräs, enligt hans uppsats i Vet. Ak. handl.

s. å. Blommar i Juni och Juli. — Utbr. nästan hela Europa undant.

det nordligaste och Brittiska öarne, Portugal, Spanien, Grekland.

Också Färgmadran svartnar då den torkas. Eoten är vackert röd

och färgar ylle m. m. nästan lika bra som kräpp. Den bör dertill

upptagas och användas vårtiden. Härvid kan man koka den i riktigt

surt dricka, hvari godset sedan lägges, hålles varmt och sköljes slutli-

gen i lut (Retz.).

3. Craliuin L.

(Mårornas slägte).

Foderbrämet otydligt (mycket litet och knappt tandadt). Kronan

hjullik. Stiften sammanväxta endast till omkring midten eller mindre.

Frukten ruudadt två- (stundom en-)knölig.

a. Bredmåror (Platygalia). Mångåriga arter med täta, små,

håriga frukter (icke eller obetydligt större än blomkronan) och breda,

4—6-kretsiga blad.

1. Myskmåran
(Gailum triflorum Mchx.)

är slankig och snärjande, och har merendels talrika, omkring fots- eller

stundom nära alnslånga, särdeles vid lederna borsthåriga stjelkar, trub-

bigt-lansettlika men uddiga, hårkautade och på ryggnerven borstbesatta,

Nyman. Sv. Fanerog. v
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klargröna blad, omkring 6 i hvar krets, och hvita eller grönaktiga blom-

mor, hvilka sitta nästan 3 och 3 på långa blad veckskaft (o: Treblom-
m å r a ).

Växer i bergstrakter, helst vid skuggiga klippor, i Lappland (Lyck-

sele), Angermanl., Medelpad (två ställen), Helsingland och Verraland, säll-

synt. Blommar bäst i Juli och mognar i Ang. — Utom Sverige utbr.

i Norge, Ryssland (Petersburg, Moskwa), nordvestra och norra Amerika

(Unalaschka, Canada, Pensylvanien o. s. v.).

Blir torr välluktande (nytorkad nästan som vanilj), nästan som

Myskmadran (med hvilken den har ett visst tycke), hvadan också Wah-

LENBERG (i Flora lapponica) kallade växten Galium siiaveolens, ett namn

som, ehuru yngre, är vida bättre än Michaux's (G. triflorum) emedan

det uttrycker en allmän, för arten utmärkande och egendomlig egenskap.

F. ö. tyckes den ha samma egenskaper som Myskmadran.

Wahlenberg upptäckte (inom Skandinavien) Myskmåran i norska

Nordlanden och beskref den utförligt i sin Flora lapponica (1812).

Dessutom har han i Svensk Botanik (X), jemte Ltestadii vackra teck-

ning, meddelat intressanta anmärkningar rörande växtens historia. Lae-

STADrus anmärkte den först som svensk.

2. Rundbladmåran
(Galium rotundifoliiim L.)

har starkt krypande rot (rotstock), smala och slankiga, endast omkring

qvarterslånga, stjelkar och rundadt-äggrunda eller -elliptiska, kort- och

svagt-borstkantade, 3-nerviga blad, 4 i hvar krets, och hvita blommor

i klynnedelad vippa.

Växer i torrare tallskogar på Gotland och Öland (sällsjmt). Blom-

mar i Juli, Aug. — Utom Sverige utbr. genom Europa undant. de an-

dra skandinaviska länderna samt Holland och Belgien, Sicilien, Grekland,

Kyssland; upptages ock för Canari- och Capwerds-öarne, Madeira.

Upptäcktes (som svensk) på Gotland af Rosén och Myrin, på

Öland af Wallman och AHLaviST.

3. Hvitmåran
(Galium boreale L.)

är vanligen fotshög eller högre (stundom nära alnshög), upprat, och har

rödaktig, grenig, garnsraal rot (rotstock), nästan lansettlika (vid basen

vanligen något bredare), trubbiga, 3-nerviga, omkring 2 linier breda blad,

mest 4 i kretsen, m. e. m. äggrunda eller omvändt-äggrunda skärm-

blad och hvita, något välluktande blommor, hvilka bilda en stor och

tätt sammansatt toppvippa.
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Växer pä magrare, torra ängar och betesmarker (o: Eubia pra-

tensis etc. Bauh.), buskiga backar, vid åker- och dikeskanter, allmän.

Blommar bäst från raedl. Juni till ini Juli; mognar Aug., Sept. —
Förekommer stundom, t. ex. på Upsala slottsbacke, endast omkring 3

tum hög och med mycket sammanträngd växt (Fr. herb. norm.).

Utbr. genom Europa (undant. Portugal, Spanien, nästan hela Ita-

lien, Grekland, Turkiet), i Caucasien och Siberien till Kamtschatka; i

norra Amerika, t. ex. vid Niagara, på Island.

Roten, torkad och pulveriserad, nyttjas till yllefärgning, särdeles i

norra Sverige (och Finland, enligt Linnés Flora lapponica), liksom Färg-

madran i södra. Också kallas örten i Jemtland Lettgräs, d. v. s.

Färggräs, i Dalarne Litmåra, d. v. s. Fä r gra åra (isl. litr, lita =
färg, färga). I södra Dalsland heter den Mohregräs och roten

Mohra (Mara). "Mor-rödt" omtalas i Gånge Rolfs saga, "mor-rödt"

ylle är bekant på Färörarne, och på Island kallas växten Ma dra

(allt enligt Dybeck). Det är rotbarken, som hyser det egentliga färg-

ämnet, hvadan det svartröda pulver, som först erhålles vid lindrig stöt-

ning, ger den vackraste röda färgen. — Örten lärer ysta mjölk (o:

Mjölkysta enligt Whlnb.), hvartill den dock sällan användes.

Såsom Dybeck anmärker, är Hvitraåran allmänt omtyckt hos all-

mogen för sin finhet, vackra, hvita blomfärg och behagliga lukt, särdeles

i Dalsland, "der blomsterprydnaderna på ett eget sinnrikt sätt utföras".

Då dess blommor ute på marken dofta mer än vanligt, tror man väder-

skifte tillstunda (R. Dybeck). Detsamma berättas om Gulmåran.

b. Slätmåror (Leiogalia). Mångåriga arter med täta, glatta,

små fruk-ter, slät stjelk och smala, 1-nerviga, uddiga, 4—8-

(—12-)kretsiga blad.

4. Gulmåran
(Galium verum L.)

är vanligen omkring fotshög, upprat, och har trubbkantig, kort små-

luden (mest upptill) stjelk, sraalt-jemnbreda, under tätt-småludna, i kan-

terna tillbakaruUade blad, mest 8 (6—12) i kretsen, och utspärrade,

vanligen guldgula (stundom hvita) blommor i temligen tät och smal

vippa.

Växer på torra (helst sandiga) ängar och betesmarker, på backar,

vid väg- och åkerkanter, allmän (till Ångermanland och Jemtland). —
Utbr. genom hela Europa, undant. det allra nordligaste, och i Barbariet,

Caucasien, Siberien; på Island (der den kallas Madra).
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Blommar under Juli (bäst) och Aug-. ; mognar i Aug., Sept. —
Hybridiserar (blandar sig) icke sällan med föregående art och har då

m. e. ra. hvitgula blommor och vanligen bredare blad.

Blommorna äga en honingsaktig lukt, hvadan benämningen Ho-
ninggräs (Vestergötland); allmännare J. M. Sänghalm. Också uppe-

hålla sig bien gerna bland dem. Med blommorna kokadt alunbetadt

ylle eller siden erhåller en vacker olivfärg. Hoten är också gul, färgar

saliven vid tuggning, och sätter, torkad och pulveriserad, röd färg på

ylle. Också är örten känd bland allmogen såsom ett "färggräs". —
Hela växten, men isynnerhet blomvippan, har uppgifvits ysta mjölk, så

att den t. o. m. skolat användas vid smör- och ostberedning. Denna

rajölkystande egenskap nekas likväl af Retzius o. a., hvilka tro anled-

ningen till uppgiften vara den, att man på några ställen i England

nyttjat blommorna till att gulfärga ost med. — För blommornas be-

hagliga lukt brukar man på landet om helgdagarne beströ golfven med

Gulmåra eller uppsätta den på väggar, skåp o. s. v. Vid gästabud har

den då, i st. f. ruset, icke sällan beskyllts för att orsaka slagsmål (o:

Trätogräs, Skån. Slägfrid enligt Whlnb.; jfr Linnés Ölands-resa).

"Den blommande örten är särdeles mjuk och yfvig samt välluktande,

hvilket förklarar hvarföre den katolska tron velat dermed bädda den

heliga Jungfruns säng". På ängen eller åkerkanten, bland Blåklockor,

Stjernbloramor och Ängsnejlikor, göra det lätta bladverket och de hög-

gula, rika bloravipporna en särdeles god verkan. — Växten heter i

Bäuhins Pinax Gallium luteum och är tecknad i Til-Laudz' Icones

(1683).

5. Stormåran eiier Baskmåran
(Galiuni Mollugo L.)

är större än alla de andra arterna, alnshög eller högre (stundom, der

den har bra stöd, ända till 3 alnar), slankig, med långa, utspärrade

grenar från de svällda lederna, och har vanligen glatt, hvasskantig stjelk,

lansettlikt- eller nästan tunglikt-jemnbreda blad, mest 8 i kretsen, myc-

ket spärrad vippa och utspärrade, vanligen hvita (eller något gulaktiga)

blommor.

Växer på backar, torra ängar och gärden, vid vägkanter, helst

bland buskar, mot hvilka den stöder sig, i södra och medlersta Sverige,

särdeles i kusttrakterna. Förr tyckes den varit antingen sällsyntare

eller mindre påaktad emedan Linné (i Flora suec.) kallar den en "ra-

rissima in Suecia planta" och upptager endast Stäkeslotts ruiner som

växtställe. — Blommar från medl. eller slut. Juni till Aug.; mognar

fråu slut. Juli. — Förekommer (isynnerhet vid östra kusten och der
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den växer blandad med Gulmåran) icke sällan med hvitgula blommor

och smalare blad samt (mest vid vestkusten) med korta och breda blad.

Varierar dessutom till beklädnaden m. m. Vackrast är Storraåran då

dess hvita vippor kunna talrikt utveckla sig uppe bland buskarnes blad,

helst bredvid Kråkvickerns blåa blomklasar. — Utbr. genom hela Europa

undant. det nordligaste (och Grekland); i Caucasien, vestra Siberien,

på Island, Madeira.

De gamle botanisterna (DoDONaeus, Lobelius) kallade växten Mol-

lugo (vulgatior), hvilken benämning Linné bibehöll som artnamn.

6. SteDmåran
(Galiiim saxatile L.)

är slankig och utbredd på marken, rikt skottalstrande (nästan tufvig), 3—

7

tum lång, och har omvändt-äggrunda och (de öfre) sraalt-lansettlika

(sträfbräddade) blad, 4 och 6 i kretsen, tät, mångblommig vippa med
uppstående, hvita (i knoppen rödaktiga) blommor och knottriga frukter.

Växer på stenig mark i Halland, Småland, Skåne (och på ett

ställe i Blekinge). Blommar i Juni och Juli. — Utbr. genom Europa

undant. nordligare Skandinavien, hela Ryssland, Turkiet, Grekland och

södra Italien; också anmärkt på Island.

Stenmåran växer gerna i små mattor och är vackert grön, men
svartnar mycket då den torkas.

Upptäcktes (inom Sverige) i södra Skåne af Leche (o. a.), som

meddelade den till Linné, hvilken upptog den i tilläggen till sin Elora

suec, (2:a uppl. 1755 : a D. D. Lecheo "et aliis" aliquoties lectura)-

7. Skogsmåran
(Galium silvestre Poll.)

är, åtminstone då den växer på skogsmark, omkring qvartershög eller

högre, alldeles slät, glatt och något glänsande, och har temligen styf

stjelk, nästan jemnbreda eller smalt-lansettlika blad, 6—8 i hvar krets,

och klynnegrenig vippa med uppstående, hvita blommor.

Växer på skogsbackar i Blekinge och Småland och på ett par

ställen i Skåne och Västergötland. Dessutom på Öland (allmän) och

Gotland (på fuktiga ställen), der den blir endast 2—5 tum och ned-

liggande, med tredelade blomgrenar. — Blommar i Juni, Juli.

Utbr. genom Europa undant. det nordliga Skandinavien, Portugal

och nästan hela Spanien, Italiens öar, Grekland, Ryssland, — Fries

upptänkte Skogsmåran (som svensk) på Öland och upptog den (o: G.

austriacum) i sina Novitier (1819).
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c. K ärr mår or (Heleogalia). Mångåriga örter med täta, glatta,

små frukter, m. e. m. sträf stjelk och 1-nerviga, 4- eller 6-

kretsiga blad.

8. Fuktmåran
(Galium uliginosum L.)

är än större (omkring fotslång), slaukigt-grenig, utbredd och nästan

snärjande (o: Aparine palustris etc. L. lapp.), än mindre och enklare,

upprat, slätare (mera på torrare ställen), och har smalt-lansettlika, ud-

diga blad, 6 i hvar krets, dubbelt-tredelad vippa med hvita blommor

samt knottriga frukter.

Växer vanligen på fuktig, isynnerhet gräsrik mark, såsom ängar

och betesmarker, vid stränder (sällan på torrare), allmän och sällskap-

lig. — Blommar nästan hela sommaren och mognar från medl. Juli. —
Utbr. genom Europa (undant. Spanien, nästan hela Italien, Grekland,

Turkiet); i Algei-ien, Siberien, på Island.

9. Kärrmåran
(Galiuiu paiustre L.)

har slankig, nära slät (nästan endast under lederna sträf) stjelk och

trubbigt- eller omvändt-äggrundt-lansettlika, uddlösa blad, vanligen 4

(sällan 5 eller 6) i hvar krets och olikstora (2 större). Blommorna

äro hvita och bilda en utbredd vippa; frukterna släta. — Storleken

omvexlar mycket, från några få tum till en fot eller mera. Hos stora

exemplar äro bladkretsarne icke sällan 5—6-bladiga.

Växer på stränder och våta ängar, i kärr och diken, allmän och

sällskaplig. Blommar bäst i Juni, Juli; mognar från medl. Juli. —
På Gotland växer en märklig, småluden var. med små, oravändt-ägg-

runda, nästan lika stora blad. — Utbredd genom hela Europa; i Si-

berien, på Island.

Kärrmåran svartnar vanligen då den torkas. Dess slägte be-

stämde Linné redan i Flora lapponica i likhet med Bauhinus (o: Gal-

lium paiustre album Bauh.).

10. Spädmåran
(Galium trifidum iv.)

är temligen liten (3—6 tum), spensligare än de andra Mårorna, (ett-

årig?), nästan krypande bland mossan, ganska sträf. och har trubbigt-

lansettlika (mot spetsen bredare), uddlösa, något litet olikstora blad, 4

i hvar krets, och hvita, mycket små, vanligen 3-klufna blommor. Blom-

skaften äro endast 1—3-blommiga, utgå i de öfre bladvecken, och kröka
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sig slutligen nedåt med frukten, som är slät och starkt-tvåknölig (dub-

belklotig).

Växer i kärr och på sänka, mossiga stränder vid skogssjöar i

norra och raedlersta Sverige (från Lappland till Småland och Vermland).

Blommar och mognar från börj. Juli till medl. Sept. — Utom Sverige

utbr. i Norge och Finland, medlersta Ryssland, i Steyerraark (enst.),

Siberien, det nordligare Amerika, på Island.

SwARTZ upptäckte Spädmåran (som svensk) vid Sundsvall (1789)

och i Jämtland (beskr. Vet. Ak. handl. 1789). Wahlenberg fann den

sedan i Jjappland och meddelade i sin Flora lapponica några anmärk-

ningar om dejisamma. '

d. Snärjmåror (Aparine). Ettåriga arter med (derigenom att

det stora fröfästet torkar) ihåliga frukter, hvilka äro mycket

större än kronan.

11. Vanliga Snärjmåran
(Galium Aparine L.)

är mera vattig och bräcklig än de andra Mårorna (Eosl. Vatten-

binda), mycket snärjande (o: Snärjgräs, Snara), och har slankig,

vanligen nära alnslång (till 2 alnar, bland buskar och andra större

växter ändå längre) och mycket grenig, uppsvälldt-ledad (vid lederna

icke sällan luden), hvasskantig och på kanterna krokborstig stjelk, samt

nästan lansettlika, uddiga, på kanterna och medelnerven (under) krok-

borstiga blad, mest 6 (—8) i hvar krets. Blommorna äro hvitgula

eller hvita och bilda 3—6-blommiga knippen på skaft, som i början äro

kortare än bladen ur hvars veck de utgå. Frukterna äro starkt knöliga,

vanligen krokborstiga och icke sällan (särdeles i sydligare Sverige) stora

som pepparkorn, men vanligen mindre.

Växer mest såsom (allmänt) ogräs på åkrar (isynnerhet bland är-

ter : L.), i trädgårdar och på andra odlade ställen. — Blommar nästan

hela sommaren; mognar från slut. Juni. — Förekommer stundom (Oland,

Gotland o. a.) mycket späd, med tunnare och nästan ovala blad. —
Utbr. genom hela Europa; i Algerien, Caucasien, norra Asien och (nu-

mera) norra Amerika; vid Magelhaens sund, på Cap, Canariöarne o. a.

Snärjmåran är ett bland våra vanligaste ogräs och växer sällskap-

ligt, i stora massor, helst på bördig eller starkt gödslad mark, ur hvil-

ken den girigt utdrager den ymniga näring, som dess bastiga utveck-

ling och frodiga växt kräfver. Der den har riklig tillgäng på passande

sådan, eller pä annars tjenlig mark, bildar den genom sina små krokar

eller hakar, ensam eller med andra växter, pä värsta sätt intrasslade
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och saramansnärjda klumpar, från hvilka vid minsta beröring stjelkar

och frukter medfölja, de seduare hakande sig envist vid våra kläder

liksom kardborrar. De korta, hårda och krokiga borst eller hakar,

hvarmed stjelk och blad äro besatta, äro nemligen vända nedåt, hvari-

geuom växten lätt fäster vid andra växter, insnärjes der och får stöd

för den svaga stjelken, men på samma gång insnärjer den stödet och

blir besvärlig. Frukterna spridas lätt om.kring medelst sina krokiga

borst i det de med dem haka sig vid både djur och menniskor.

Plinius, Theophrastes och DioscoRiDES kallade Snärjmåran Apa-

rine, hvadan Aparine Dod., A. vulgaris Bauh. och det nuvarande art-

namnet. DioscoRiDES berättar att Greklands herdar använde den att

borttaga hår ur mjölken, således såsom mjölksil, hvartill den också i

somliga landsorter hos oss lärer användas eller använts. Enligt den-

samme har örten, sammanstött med svinister och pålagd körtel-svullna-

der, fördelat desamma. I sednare tider har dess utpressade saft be-

römts mot skörbjugg och envist utslag. Smaken är besk. Orten är

tecknad redan i Til-Landz' Icones (1683).

* G. spurium L. liknar mycket den vanliga Snärjmåran, men är styfvare, min-

dre snärjande och nästan dubbelt spädare, med smalare stjelk, smalare (nästan jemn-

breda) blad, längre blomgrenar och mindre, alldeles glatta frukter. Den tillhör mest södra

Sverige.

VI. LORÄNTHÄGE^.

1. Tisciiin L.

Tvåbyggare (vår art). Ståndarblommornas krona 4-delad. Knap-

parna vidväxta kronflikarnas midt, mångrummiga och uppbristaude med

små hål, ett på hvart rum. Spirblommornas krona 4-bladig. Märket

knapplikt, utan stift. Frukten bär.

1. Misteln

(Viscum album L.).

En fots- eller alnshög, upprepadt klynnedelad, mycket- och ut-

spärradt-grenig, ständigt grön buske, som växer (parasitiskt) på träd och

har gulaktiga, ledade grenar, motsatta, trubbigt-lansettlika, nästan nerv-

lösa (otydligt 3—5-nerviga) och -läderartade, omkring ^ tum breda blad

samt små gröngula blommor, hvilka sitta gyttrade 3 eller vanligen 5

på grenspetsarna (mellan slutbladen). Bären äro nära ärtstora, hvita,

nästan genomskinliga, med segt-klibbigt kött (o: Fogellim). Fröen inne-
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hålla icke sällan flera (2—3) groddar. Stammen blir stundom 3 tum

tjock.

Växer mest pä löfträd, helst ekar, bokar, aplar, lindar och askar,

i södra och medlersta Sverige (till Mälaröarne). — Blommar i Maj. —
Utbr. hela Europa undant. det nordligaste; i Caucasien, vestra Siberien,

Bären, hvilka mogna under vintern, lemna ett utmärkt segt fogel-

lira. Härtill tagas bark och mogna bär, stötas och kokas i vatten.

F. ö. är det just genom foglar, hvilka äta bären men icke kunna upp-

lösa det fröet omslutande sega slemmet, som Misteln mest sprides, på

samma gång dessa derigenom bereda sin egen olycka, eller såsom Linné

uttrycker sig, "sibi malum cacant".

Både i anseende till sin natur i allmänhet och sitt växtställe

uppe i trädens kronor, är Misteln en högst märklig buske. Vi ha re-

dan nämnt att den växer såsom parasit på åtskilliga träd och huru

den mest kommer dit. Närande sig af det träds safter, på hvilket den

uppspirat, kan den bli temligen gammal — så gammal som moder-

trädet, åt hvilket den i ersättning under vintern lånar sin matta eller

gulaktiga grönska. Dess utseende är ock ganska egendomligt genom

den mycket och ledadt-klynnegrenade och i lederna sköra stammen, den

gula barken, de stela bladen och de hvita, nästan genomskinliga, klibb-

rika bären, hvilka mogna mycket långsamt. Härtill komma de små

blommorna med de köttiga kronbladen och de på desamma sittande,

besynnerligt bildade ståndarknapparne samt det icke sällan flergroddiga

fröet. Detta klibbiga frö fäster sig lätt vid någon trädgren och ut-

vecklar sitt (eller sina) rotämne; hvilket söker att genomtränga grenens

bark och nå den yngsta veden. Här grenar sig rotämnet och den

unga plantan utvecklas nu smånigom på trädgrenen, som årligen med

ett nytt vedlager nedtill omsluter den unga Mistelstammen, hvars rötter

alltmer utbreda sig, genora hvilket allt Mistelns bestånd betryggas, så

att den slutligen trotsar vinterstormen och icke faller förr än med gre-

nen, som bär honom och på hvilken han bildar liksom en egen liten

krona, gulgrön och lummig hela året om. — Således är det med skäl

som Misteln anses vara en "besynnerlig buske". Också trodde och tror

man den besitta sällsynta egenskaper till trollmedel — såsom bekant,

dödas i Valas sång Balder medelst Mistelten — ; och ännu betraktas

växten mångenstädes med vidskeplig vördnad, isynnerhet Ekmisteln, hvil-

ken derför ofta förvaras i bondstugorna under taket. Man tror sig der-

med kunna skydda hus och hem för ondt i allmänhet, men särdeles

för vådeld. Icke mindre bekant hos allmogen är växten såsom läke-

medel. Fallandesjuka förses med en knif, hvars skaft är gjordt af ek-

mistel, och tros, om de vid anfallet bära denna i handen, slippa sjuk-
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domen. Emot andra sjukdomar hängas mistelstycken om den lidandes

hals, eller göres ringar deraf, hvilka bäras på fingrarna. — Mistelns

egenskap att tjena till slagruta, hvarmed förborgade skatter kunna upp-

täckas, omtalas mycket af allmogen, men få eller inga känna numera

greppen. (R. Dybeck.)

VII. CAPRIFOLIACEiE.

&. liOiiicera L.

Blorafodrets bräm 5-tandadt. Kronan trattlik, med stort, ut- eller

tillbakakrökt-tvåläppigt bräm; underläppen smal och hel. Ståndarne 5.

Frukten ett köttigt, 3(—l-)rummigt bär. — Buskar med helbräddade

eller nästan helbräddade blad.
'

a. Slingrande, med nästan klotlikt gyttrade blommor; kronpi-

pen lång. Bären bildande en tät samling (liksom ett enda

sammansatt bär), men icke sammanväxta, krönta med det

varaktiga foderbrämet (Caprifolia).

1. Yrivendeln
(Lonicera Periclymenura L.)

är en på marken utsträckt eller mot något stödd, icke sällan långt-

slingrande buske (o: Vrivångeliträd), med smala grenar, trubbigt-

ovala eller nästan äggrunda blad (de unga blomlösa grenarnas vanligen

bugttandade), stora, nära 2 tum långa, utvändigt rosenröda, inuti nästan

hvita, utmärkt prydliga blommor (hvadan benämningen Rosenbenved)
och mörkröda bär.

Växer vid klippor, på backsluttningar och i lundar, i södra och

vestra Sverige (till Dalsland), isynnerhet nära vestkusten (särdeles i Bo-

huslän). Blommar bäst i Juli. — Förekommer stundom (på Bohusläns

öar) med något inskurna blad. — Utbr. genom Europa utom det nord-

ligaste och Ryssland, Turkiet; dessutom på Cypern och i norra Afrika.

Vrivendelns bär äro beskt-sötaktiga. Dess blommor och stjelkar

räknades förr bland blodrenande medel (o: Bohusl. Matledsträd) och

troddes gagna såsom thé vid andtäppa. För sina slingrande grenar och

prydliga, isynnerhet om qvällarna välluktande, blommor, passar busken

mycket väl till att täcka lusthus och löfsalar med (helst om den blan-

das med andra). Linné, som såg den på klipporna vid Göteborg, an-

märker också i Vestgöta-resan (sid. 146) dess tjenlighet till "små lust-
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hus, som äro gjorda af spröt, för hvilka han såsom en humle upp-

klifver, utau att med stjelken årligen vissna". Bland våra inhemska

buskar är väl denna den enda som kan påminna om de talrika, skön-

blommiga slingerväxterna i tropikländernas skogar. Säkert är också att

Vrivendeln i vår karga natur väcker så mycket större uppmärksamhet

och att vi gerna beundra de rika, prunkande blomsterkransar, som dess

slingrande stammar stundom sprida bland eller upphänga på skogens

eller lundens enklare träd och buskar.

Benämningen Periclymenum förekommer redan hos Dioscorides

och Plinius och betyder slingrande kring stöd. Dermed menade de

likväl en annan art (troligen L. etrusca). DoDONaeus kallade växten

Caprifolium germanicum (tysk Caprifolium). Den upptages redan i Bro-

melii Chloris gothica (o: Caprifolium).

b. Uppräta, med parvisa blommor på bladveck-skaft; kronpipen

kort. Bären m. e. m. sammanväxta, okrönta (Xylostea).

2. Vanliga Tryet
(Lonicera Xylosteuin L.)

är en 2—3 alnars buske med nästan askgrå grenar och benhård men

bräcklig ved (o: Benved, Hårdved), bredt ovala, mjukhåriga blad,

hvitgula, omkring ^ tum långa, blommor och skarlakansröda, nästan

fria bär.

Växer i bergiga skogar och lundar, på skogsängar och -backar

(på så torra och kala att andra buskar der knappt kunna lefva : L.

am.), allmän i södra och till en del medlersta Sverige, sedan mera

spridd till Ångermanland och Jeratland. — Blommar i Juni; mognar i

Aug. — Utbr, genom hela Europa (undant. det allra nordligaste samt

Portugal och nästan hela Spanien); i Caucasien, Siberien till Jenisei-

floden. — "Söker sandig mark, men håller ock till godo med mustigare

(sabuleta quserit nec tamen contemnit humum succulentum : L. am.)".

Bären laxera och orsaka i större mängd kräkning. Den olja, som

kan erhållas genom vedens förbränning (torr destillation) lärer vara ett

både ut- och invärtes läkemedel i Eyssland. Pör sin hårda och sega,

hvita ved kan busken användas till tänder i väfskedar, till harfpinnar

m. m.; de raka rotskotten till tobakspipor. På torr mark lemnar den

goda häckar, hvilka tåla skärning och klippning. Bien söka blommorna

särdeles begärligt.

DoDONajus kallade busken Xylosteum (d. v. s. Benved), af det

tyska Beinholz, och Linne bibehöll hans benämning som artnamn. I

Götarike kallas den likaledes Benved och Hårdved.
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3 Blätryet
(Lonicera coerulea L.)

liknar någ-ot det vanliga, men är i allmäuhet storväxtare och har (på

äldre qvistar) rödbrun bark, elliptiska, raörkgrönare, något (isynnerhet

på öfre sidan) blåaktiga blad, hvita blommor och stora (nära i tum),

svartblå, blekt blågrått daggiga bär, hvilka äro alldeles sammanväxta.

Växer i fuktigare lundar (och ängar) i bergstrakter, i Dalarne och

Vestmanland, sällsynt. Blommar under Juni (från slut. Maj); mognar i

Juli. — Utom Sverige utbr. i Finland, medlersta och norra Eyssland,

Ungern, Siebenbiirgen och Croatien, på Österrikes, Schweiz', Tysklands,

Frankrikes och norra Italiens alper och högre berg; dessutom på Cau-

casus, Altai och Kamtschatka.

Då Linné utgaf sin Flora suecica, kände han icke med säkerhet

om denna art var verkligt inhemsk, utan säger endast (i tilläggen) att

den enligt "Hartman, Georaetra subterraneus" blifvit från skogen inplan-

terad i trädgården vid Dylta och att den "creditur Nericiae incola".

SwARTZ upptog den likaledes i Svensk Botanik (1807) endast såsom

odlad.

Den äldre veden är hård, gråådrig. Bären äro syrliga, inuti

starkt purpurröda; fröen gulaktiga.

S. liiniisea Grön. (L.)

Blomfodrets bräm 5-deladt, lossnande helt. Kronan bägarlikt-

klocklik, något oregelbundet-5-flikig. Ståndarne 4, tvåväldiga. Frukten

ett litet torrt 1-rumraigt (i början 3-), 1(—2-)fröigt bär, inneslutet

mellan två små nedtill vidväxta blomskärraar.

1. Linnean
(Linnaea horealis L.)

En smärt och krypande, örtlik, men ständigt grön, utmärkt täck

buske, hvars trådlika, rotslående stammar (refvor) sprida sig mycket, så

att de icke sällan uppnå flera fots längd (ja Linné säger sig i Ume
Lappmark sett 9 alnars "caules"), utskickande kortare och uppräta gre-

nar, hvilka sluta med en borstsmal, rödaktig, omkring 3 tum lång

stängel, som i spetsen, på hårsmala skaft, bär 2 (stundom 4) hängande,

välluktande blommor (o: Norrl. Jordkronor, Vindblommor). Bla-

den äro små, rundadt-äggrunda, glest-naggade; de sitta talrikast på de

krypande stammarne (på de uppräta grenarne äro endast 2 eller 3 par).

Blomkronan är hvit eller blekt-rosenröd, inuti purpurådrig (i botten gul-

aktig) och långt hårig (skäggig). Frukten är körtelhårig. Blomskär-
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marna äro 4, små; de två inre korta, breda, vid- och tillväxande, de

tvä yttre (nedom blomman) smala och spetsiga.

Växer i torrare skogar, helst gamla och mörka barrskogar, bland

mossa, kanske vackrast vid och på gamla trädrötter och murkna trä-

stubbar; ymnig och allmän i norra Sverige ("ubi in silvis vix ulla planta

håcce vulgatior est" : L.) och delvis i det medlersta till Vermland och

Upland, sedan sparsammare eller mera spridd ned till Skåne. Blommar

bäst kring midsommar och till omkring medl. Juli; mognar vid slut.

Aug. och i Sept. — Utbr. utom Sverige genom norra, medlersta och

östra Europa (Finland, Norge, Skottland, England, norra Tyskland,

Böhmen, Mähren; Tyrolens, Schweiz', Pieraonts och Lombardiets berg;

norra och medlersta Eyssland), Siberien och nordligare Amerika.

Denna de nordiska barrskogarnas prydnad är mindre utmärkt för

sina egenskaper (nästan endast mot gikt och ledvärk o: Verml. och Norrl.

Giktgräs, Ben- och Torrverksgräs) än för sina täcka och välluk-

tande blommor, hvilkas (något anislika) vällukt sprider sig bäst om
qvällarna och nätterna ("den vakar de ljusa sommarnätterna och doftar

då bäst"). Men märkligast, för oss kärast och dyrbarast, blir den väl

alltid för det namn, hvarunder den är allmänt bekant, och säga vi

gerna med en italiensk botanist (Bertoloni i flora italica): Främst bland

välluktande blomster Konvaljen, fast ringa den tyckes; så öfver alla

växter blygsam men namnstor Linnea ("Humile Lilium convallium eminet

inter flores suaviores; humilis Linnaea tanto nomine condecorata, eminet

super plantas universas").

Ortståndet är beskt, diuretiskt och sudoriskt, på hvilka egenskaper

växtens användande (på landet) i gikt o. d. beror. Den brukas både

utvärtes och såsom dekokt. Med hänsyn härtill har man, utom redan

nämnda namn, i Vesterbotten benämningarna E,oh altgräs (o: mot halt-

het i ron) och Stighältgräs (o: mot haltande gång, stig), och i

södra Östergötland Vregräs (Vridgräs), emedan allmogen der använder

hela växten till omslag om vridna eller vrickade leder. (Dybeck.) Om
Linnéans medicinska nytta har J. D. Lundmark utgifvit en gradual-

dissertation (Upsala, 1788, 10 s.).

J. Bauhinus upptäckte denna växt under sin rhoetiska resa med

Gesner och kallade den (Bauh. pinax, prod.) Campanula serpyllifolia.

Petiver (Musei Petiv. cent.) benämnde den (med hänsyn till de run-

dade bladen) Nummularia norvegica repens etc. Buxbaum, som först

insåg dess egna typ, kallade växten (1729) Serpyllifolia. Meu då så-

dana namn icke längre gillades, kallade Siegesbeck (1736) den Obo-

laria. Gronovius benämnde den slutligen, till mästarens ära, Linnaea

och under detta namn upptog Linn k slägtet i sina Genera. Grono-
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vius hade växten "ex alpibus italicis" enligt Linné (Flora lapp.), som

dessutom säger "characterem hujus generis dedit Cl. Gronovius in Cha-

racteribus nostris Genericis ab omni parte perfectum, cum ista Bux-

bauraii descriptio minus quadret".

I Linnés Flora lapponica har man den första egentligen botaniska

(ehuru korta) beskrifning på denna, som han der kallar den, Planta

nos t ra. Eedan här antyder han växtens naturliga ordning: "aestivatio

omnino Lonicerae, cui ordine naturali convenit". På tab. XII (honom

med en latinsk vers tillegnad af J. P. d'Orville) står den ritad mellan

Wahlbergellan och Pinguiculae å ena sidan och Calypso å den andra.

Denna figur är likväl något sämre än den i hans Flora suecica, der

dessutom beskrifningen är vida fullständigare. Förut hade Rudbeck

d, y. låtit måla växten under sin lappska resa och i den "index" på

de märkligare växter han under densamma iakttog (i Acta upsal. eller,

som det då hette, Acta liter, et scient. Suecise, 1720), lemnat en god

figur på Linnean. — Wahlenberg undersökte samt beskref och tecknade

i sin Flora lapponica Linnéans hittills icke eller mindre noggrant under-

sökta frukt- och fröbyggnad.

VIII. CAMPANULÄCEiE.

t. Caiu|i»iiaala L.

(Klo-ckblommornas slägte).

Blomkronan bred, 5 kkifven, m. e. m. klocklik. Ståndarsträngarna

nederst mycket breda, rundadt-triangellika, närmade och hvalflikt täckande

den breda disken; knapparne fria, jemnbreda. Märkena 3, långa, i bör-

jan nästan uppräta och sammanhängande, utvändigt beklädda med hår

till pollens (ståndarmjölets) uppsamlande. Fröhuset 3-rummigt, alldeles

under blomman, bristande på sidorna, mot mellanväggarna, med 3

mycket korta skal (luckor), hvilka bilda lika många små hål (fenster),

hvart sådant gemensamt för två rum. Fröen talrika, små.

Mjölkiga, mång- eller tvååriga örter med klasvisa eller gyttrade,

vanligen blå, stundom nästan violetta, vackra blommor (hos nästan alla

arter variera de hvita). Deras mjölk är hvit, sötslemmig och oskadlig.

* Blommorna gyttrade, uppräta. (Cervicariae).
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1. Huvudklockan
(Campanula Cervicaria L.)

är tvåårig, alnshög eller högre, beklädd med sträfva, genomskinligt-hvit-

aktiga, sköra hår och har stadig stjelk, lansettlikt-jemnbreda (och nästan

tunglika), vågiga blad och mörkblå blommor med långt och tjockt

stift. Fröhusen bli slutligen lutande och uppbrista nära basen.

Växer på torrare skogsängar och ängsbackar i medlersta Sverige

(sällsynt), samt på spridda ställen i det södra (såsom Skåne, Halland,

Småland) och norra (Helsingland). Blommar i Juli, Aug., men är icke

sällan utblommad och mogen redan i slut. Juli, så att dess blomnings-

tid är särdeles kort. Hela växten qvarstår vanligen torr ända inpå

nästa sommar utan att utveckla några nya rotblad. — Utom Sverige

utbr. Finland, Norge, Frankrike, Tyskland, Österrike, Schweiz, norra

Italien, Ungern, Siebenbiirgen, södra och medlersta Ryssland, Siberien.

Thalius kallade (1588) växten Cervicaria major tenaifolia, Bauhin

Trachelium altissimum etc. (1650), och Linné bibehöll benämningen

Cervicaria som artnamn, derigenom påminnande om bladens fordna an-

vändande i halssjukdomar.

O. Celsius anmärkte först denna växt, som svensk, i Upland och

upptog den i sin Katalog (1732). Sednare såg Linné den på Öland.

2. Toppklockan
(Campanula glomerata L.)

är mångårig, vanligen endast omkring fotshög, något sträf, och har ägg-

rundt-lansettlika blad (rotbladen nästan äggrunda och något hjertlika)

och (glänsande-) violettblå, temligen smala blommor. Fröhusen upp-

brista nära basen.

Växer på torra och magra ängar, ängsbackar, betesmarker och

gräsiga vägkanter, mest i medlersta Sverige, särdeles i östra kusttrak-

terna, mindre i det södra (Skåne, Halland) och norra (Helsingland,

Medelpad). Blommar i Juli (från medl. Juni) och Aug. (till medl.

Sept,). — Utbr. genom nästan hela Europa (undant. det allra nordli-

gaste samt Italiens öar och Grekland); i Caucasien, Persien, Siberien.

Clusius kallade Toppklockan Trachelium minus (1601), DoDONaeus

(1616) Cervicaria minor. O. Celsius upptog den först bland svenska

växter (i sin Katalog, 1732). Linné, i sin Flora Suec, upptager

den endast för Eoslagen och Skåne, sägande att den vid Dannemora

kallas Mosis rosor. I Skåne-resan beskrifver han den närmare. —
Toppklockan sällskapar gerna med Kragblomman och Darrgräset eller

reser sig bland Ögontröst o. d. lägre örter. Dess blomkrona lärer sluta

sig om qvällen och åter öppna sig om morgonen.
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** Trachelia. Blommorna i bladig, enkel eller grenig klase. Bla-

den håriga. — Roten mångårig.

3. Bredbladklockao
(Campanula latifulta L.)

blir vanligen 1^—2 alnar (o: Trachelium majus Clus., Campanula maxi-

ma etc. Bauh.), är teraligen mjuk och slät, och har stora, tunna, smalt-

äggrunda och spetsade, bredt-skaftade blad (de nedre något hjertlika),

nästan trind stjelk samt nästan uppräta, i bladvecken ensamma blom

mor med blå (nästan violett), hårbräddad, stor (mer än tumsbred) krona.

Fröhusen bli slutligen nästan omvända och uppbrista nära basen. Blom-

morna bli stundom (i Helsingland, Värmland) mycket stora (nära 3 tum

långa).

Växer i bergslundar och skogsmark, på skuggiga ställen, i södra

och medlersta Sverige samt i Jemtland (der den har hvita blommor)

och Helsingland vid Söderhamn (den storbloramigare varieteten). Blom-

mar i Juli, mognar under Ang. — Utbr. genom nästan hela Europa

(undant. Spanien, Portugal, Italiens öar, Grekland) och i Caucasien,

Siberien, Nepal.

En prydlig växt, som icke sällan odlas i trädgårdar. Eötterna

kunna ätas vårtiden, tillredda såsom sparris eller sockerrötter, och de

unga bladen nyttjas bland grönkål; de äro smakliga och helsosamma.

4. Nässelklockan
(Campanula Trachelium L )

blir vanligen omkring 3 fot hög och har hård och spröd, starkt kantig

stjelk (o: Kant klo c ka), m. e. m. hjertlika, sträfva (något nässellika)

blad och något lutande, blå (nästan violetta), stundom hvita, stora (om-

kring tumslånga) blommor, vanligen nästan 3 i hvart bladveck. Frö-

husen bli slutligen nästan omvända och uppbrista nära basen.

Växer i lundar, på torra buskiga skogsängar, vid berg och i berg-

skogar, i södra och medlersta Sverige (samt i Medelpad). Blommar

under Juli och till medlet Aug. — Förekommer också med alla bladen

nästan äggrunda samt stundom med dubbel och tredubbel blomkrona.

Clusius kallade (1601) växten Trachelium (vulgäre), hvilken be-

nämning — härledd från växtens, fordna bruk i halssjukdomar — Linné

bibehöll som artnamn.

Utbr. genom hela Europa (undant. det allra nordligaste och Ita-

liens öar, Grekland), samt i Caucasien, Siberien, Japan.
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5. Fältklockan
(Campaiiula rapunculoidcs L.)

är vanligen omkring alnshög, något gråaktig, med sträfva, mycket korta

hår, och har krypande rot, trubbkantig stjelk, spetsadt-hjertlikt-äggrunda

och äggrundt-lansettlika blad samt nästan violetta, omkring tumslånga,

ensidigt lutande, talrika blommor i lång, icke sällan grenig, klase. Frö-

husen bli slutligen omvända och uppbrista nära basen.

Växer på gärden, åkerrenar, i trädgårdar och på annan odlad

mark i södra och medlersta Sverige (samt spridd i Medelpad och Da-

larne). Blommar under Juli till ini Ang. (på skuggiga ställen ända

till hösten); mognar omkring medl. Aug. — Utbr. genom norra (undant.

det allra nordligaste), medlersta och östra Europa, samt i Caucasien,

vestra Siberien.

Eoten är ätlig (o: oäkta Eapunsel), men gör växten lätt till ett

besvärligt ogräs emedan den alstrar smala skott, hvilka krypa vidt om-

kring ("mire repentes"). Den kan (stufvad) nyttjas som äkta Eapunsel,

ehuru den är mindre och torrare äu denna. — Fältklockan upptogs

först såsom svensk växt i bihanget till Linnés Fauna suecica ("Osbeck,

Hallandia, rarius, Nericia unico in loco").

*** Campanularise. Blommorna i gles klase, vippa eller en-

samma. Bladen (vanligen) glatta.

6. Skogsklockan
(Carapanula persicifolia L.)

är mångårig, vanligen glatt eller nästan glatt, omkring 3 fot hög, och

har rak, kantig stjelk, smalt lansettlika och jemubreda blad med ned-

vikta kanter (rotbladen nästan ovala eller lansettlikt-omvändt-äggrunda),

samt stora (öfver tumslånga), uppräta, klasvisa blommor med särdeles

klocklik, blå, temligen grundt 5-klufven krona. Fröhusen äro i tum

långa, uppstående, och uppbrista upptill nära midten.

Växer på torra ängar och skogsbackar, bland buskar och i bergs-

skogar (till Ångermanland). Blommar mest under Juli och mognar i

Aug. — Utbr. genom norra (undant. det allra nordligaste), medlersta,

östra och delvis (Italien) södra Europa, samt i Caucasien, Siberien.

Blommornas utpressade saft lemnar en blå, med alun en grön

färg, som likväl ej är varaktig. — Denna Klocka är en bland våra

prydligaste vilda blommor. Ehuru den merendels växer temligen en-

staka, gör den sig ändå strax bemärkt med sin raka. resliga stjelk och

sin stora, utmärkt klocklika blomkrona. Bauhins Pinax (1671) upp-

tager den såsom Eapunculus persicifolius magno flore.

7Nym a n. Sv. Fanerog.
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7. Vidklockan
(Cam|ianu1a patula L.)

är tvåårig, icke sällan nära alnshög, och har sraal rot, rak, kantig stjelk,

naggade, spad- eller tunglikt-lansettlika eller vid basen något bredare och

stjelken vidväxta blad (o: C. decurrens L. sp. ed. I) och utbredt-grenig,

gles blomvippa. Blommorna nästan uppräta; kronan violett, klafveu till

nedom raidten, med smal pip och bredt bräm. Pröhusen knappt 5

linier långa, uppstående; de uppbrista upptill. — Varierar glatt och hårig.

Växer på ängar, åkrar och i skogskanter, i medlersta och norra

Sverige, särdeles i Österdalarne, Gestrikland och Helsingland, annars en-

dast spridd (till Småland, Vestergötland och Vermland samt till ett och

annat ställe i Medelpad, Ångermanland och Jemtland). Blommar från

medl. Juni till medl. Sept.; mognar under Juli, Aug. Blomkronan är

mycket tunn och vissnar hastigt. — Utbr. genom nästan hela Europa;

i Caucasien.

TABERNseMONTANUS kallade växten Rapunculus silvestris (vild Ra-

punsel). — Då Linné utgaf sin Flora suec. l:a uppl. kände han Vid-

klockan endast från Finland (Pellingo : Z. Strandberg), men i 2:a uppl.

anmärker han att växten också är ymnig kring Fahlun.

8. Rapunselklockan
(Campanula Rapunculus L.)

är tvåårig, alnshög eller högre, och har tapplik, hvit och köttig rot

(o: äkta Rapuusel), rak, svagt-kantig stjelk, svagt-naggade, omkring 2

tum långa, smalt-lansettlika blad (rotbladen bredare) och enkelt-vipplikt-

klasvisa blommor med djupt-klufven, nästan violett (lilasblå) krona.

Fröhusen äro uppstående och öppna sig upptill.

Växer på ängar och kullar i vestra Skåne, men endast vid Belte-

berga och Torup. Förekommer dessutom här och der i äldre trädgårdar.

Blommar sent, i Aug., Sept. — Utbr. genom nästan hela Europa (utom

det nordligaste) och i Caucasien, Orienten, norra Afrika.

Fries anmärkte Rapunselklockan som svensk vid Belteberga och

upptog den i sina Novitier (1814). Vid Belteberga hemtade Wahlen-

BERG (1822) originalet till teckningen i Svensk Botanik. Men enligt

Areschougs Skånes och v. Diibens Landskrona Flora är växten icke

egentligen vild der. Den sednare (1835) säger att ehuru den är ym-

nig vid Belteberga, kan den likväl knappt anses ursprunglig på detta

ställe, såsom växande ymnigast inom och invid trädgården jemte de der-

ifrån flyktade Viola odorata och Ornithogalum nutans.

Roten innehåller ett ymnigt, sötaktigt slem, är ätlig och närande

samt smakar nästan som Scorzonera. Benämningarne Rapunsel, Ra-
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punculus (Puchsii) härledas från det italienska Rapunzolo (Eaponcoli),

hvadan Rapuntium eller Rapula, emedan roten liknar en liten rofva.

9. Ångsklockan
(Campanula rotundifolia L.)

är mångårig, vanligen omkring fotshög, glatt, flerstjelkig, med njur- eller

hjertlika, tandade, teraligen små (snart vissnande) rotblad, jemnbreda

och helbräddade stjelkblad och gles blomklase. Blommorna äro lutande;

kronan, vanligen 5—8 linier lång, grundt-klufven, blå (eller hvit). Frö-

husen hängande, uppbristande nära basen, mycket korta.

Växer allmän på torrare ängar och betesmarker, väg- och åker-

kanter (illustrat agrorum raargines : L.) samt på andra sandiga, gräsiga

och steniga ställen. Varierar betydligt (eller utgör flera arter? ), såsom

ra. e. m. hårig; stor och mångblommig, med lansettlika, glest-sågade

blad, liten och nästan enblommig (den sednare mest i fjelltrakter).

Blommar mest under Juli och Aug. (till ini Sept.; men på öppna

klippor tidigare utblommad). — Utbr. genom nästan hela Europa, samt

i Algerien, Caucasien, Siberien; på Grönland, i Canada,

Får äta gerna örten, och blommorna lemna ett grönt färgämne

om de först läggas i alunlösning. Den är, såsom R. Dybeck anmär-

ker, ett bland allmogens blomster, och den har också i särskilda lands-

orter erhållit m. e. m. olika namn, mest dock häntydande på blomkro-

nans skapnad (o: Oronklockor, Småklockor, Skällor). Ängsklockan växer

helst sällskapligt, icke sällan t. o. m. i stora massor, och pryder gerna

berg och backar med sina täcka, lättrörliga blommor. Eauhins Pinax

har den såsom Campanula minor rotundifolia vulgaris (1671).

10. Lappklockan
(Campanula uniflora L.)

är mångårig, under blomningen endast 4—5 tum, men sedan något

högre, och har nästan enkel rot (icke sällan med ett och annat blad-

skott), enblommiga stjelkar, nästan lansettlika, naggade blad, liten (knappt

3 liniers), himmelsblå, nästan bägarlik blomkrona och upprätt, hinnkan-

tadt, hårbräddadt, ^ tum långt, upptill bristande fröhus.

Växer på Lapplands fjellar, på gräsiga sluttningar, temligen nära

snögränsen, och blommar i Juli. — Utbr. Lappland, Norge (Dovre,

Finnmarken) och arktiska Amerika.

Linné upptäckte denna lilla täcka Klockart under sin lappska resa

(blommande vid början på Juli, mogen vid samma månads slut) samt

beskref och lät teckna den i sin Flora lapponica. Wahlenberg (Flora
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lapp.) och SwARTZ (i Svensk Botanik) skildrade och tecknade den se-

dan närmare.

9. .Tasioiie L.

(Monke-slägtct).

Blomkronan smalt-5-delad, dess flikar uppstående och i början

sammanhängande. Ståndarsträngarna syllika; knapparne nedtill saraman-

växta till ett rör. Märkena 2, mycket korta (hos sterila blommor ett

enda klubblikt). Fröhuset 2-rummigt, uppbristande i den något fria

spetsen (inom foderbrämet) med en bred remna (två mycket korta skal).

— Blommorna små, gyttrade till en rundad samling med raåugbladigt

svepe.

1. BergmoDken
(Jasione montana L).

En vanligen två- (eller ett-)årig, merendels flerstjelkig, ört med om-

kring qvarterslånga, upptill vanligen greniga stjelkar, långa, enblomstriga,

bara grenar, talrika, jemnbreda och vanligen vägiga blad med vidväxt

bas, och vackert himmelsblå blommor (o: Blåmunke). Eoten är

hård, hvitaktig, vanligen nästan tuvigt flerstjelkig, och .blir stundom

(Skåne, Fårön) något mångårig, med krypande grenskott. Stjelken har

icke sällan skott i bladvecken. Bladen äro omkring tamslånga, blom-

stren vanligen nära tumsbreda. — På vestra kustens och Gotlands

stränder äro bladen nästan plana (och glatta) och blomstren dubbelt

mindre.

Växer på berg, torra, sandiga backar, fält och gärden, i södra och

medlersta Sverige, särdeles på kalkgrund. Blommar från medl. Juni,

men bäst under Juli, och börjar mogna redan i sistnämnde månad.

— Utbr. genom nästan hela Europa undant. det allra nordligaste; i

Algerien, Caucasien.

Fåren tycka om växten (hvadan DoDONfeus kallade den Scabiosa

ovilla); bien om dess blommor (L.). Upptagen i Celsii Katalog (1732).

IX. LOBELIAGEJE.

1. Eiobelia L.

Blomkronans bräm tvåläppigt, den öfre läppen mindre, tudelad,

uppstående; pipen öppen uppåt längs efter. De två undre ståndar-
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knapparne skäggiga i spetsen. Fröhuset kägellikt-omvändt-äggrundt, 2-

ruraraigt, uppbristande i spetsen med 2 tunna skal.

1. Notblomstret
(Lol»elia Dortmanna L.).

En mångårig (?), skarpmjölkig vattenört med tågig rot, jeranbreda,

vanligen omkring tumslånga och 2 linier breda, upptill utkrökta, två-

pipiga blad, alla (eller nästan alla) samlade vid roten (under vattnet),

och klasvisa, nästan ensidigt hängande, blåhvita eller blekblå, violett-

knappade blommor på trind, smal, icke sällan något vriden stängel,

hvilken i mån af vattnets djup blir från i till Ii- aln hög. Rottågorna

äro enkla, glatta och hvita.

Växer i insjöar med renare vatten, på grundare, helst ren och

klar sandbotten, på hvilken bladen bilda vackra, mörkgröna mattor.

Mot Juli månad skjuter stängeln upp öfver vattnet och blommar sedan

till ini Aug. Pröen börja vanligen mogna med Aug. — Utbr. Skan-

dinavien, medlersta Ryssland, norra Tyskland, Holland, Brittiska öarne,

Belgien, vestra Frankrike samt i det nordliga Amerika.

O. RuDBECK d. y. kallade, i sin "index" å de märkligare väx-

ter, han säg under sin lappska resa (intagen i Act. lit. Suec. 1720),

denna växt Dortmanna (lacustris etc). På sagde ställe lemnar han

också en figur å växten, hvilken fig. Linné kallar "egregia". Han bi-

behöll ock Rudbecks benämning som artnamn. Förut hade Clusius

kallat växten Gladiolus stagnalis Dortmanni, och under nästan enahanda

benämning (G. stagnalis aut lacustris) upptogo och ritade Rudbeckarne

densamma i sina "Carapi Elysii" (1701). Dortmann, som först anmärkte

växten och (såsom "Gladiolus lacustris") meddelade den till Clusius,

var apotekare i Gröningen.

Hela växten är mjölkig. Särdeles märkliga äro dess blad, hvilka

äro ihåliga, med två pipiga eller rörlika rum, — en mycket ovanlig

byggnad. — Fiskare tycka icke om örten emedan den vid notdrag lätt

uppryckes från sjöbottnen och kommer in i noten, hvadan den också

erhållit benämningarne Notgräs, Notblomster.

X. CONVOLVULACEJE.

1. Convolviilii^i L.

(Vindornas slägte).

Blomfodret 5-bladigt. Kronan bredt-trattlik, mycket grundt 5-

bugtig, 5-veckad, i knoppen vriden. Ståndarne 5. Stift 1 med två



102

smala märken. Fröhuset 2-skaligt. Grodden krökt, med skrynkliga

hjertblad. — Mångåriga, ra. o. ra. slingrande örter med vexelvisa blad.

Blommorna (vanligen) ensamma ur blad vecken, tvåskärmade.

a. Calystegia Br. Bloraskärraarne stora, alldeles invid blom-

man och täckande fodret. Fruktämnet nästan 1-rummigt.

1. Skogsvindan
(Convolvulus sepium L.)

har långa (4—5 alnars) och starka, mycket slingrande stjelkar, med

hvilka den uppslingrar kring närstående stöd (o: C. major alvus Bauh.),

hjertlikt-spjutlika blad (med tvära bashörn), — de nedersta nästan hjert-

lika, — hjertlika bloraskärmar och 2 tum breda, rent hvita blommor.

Växer i skogslundar (och parker j, i häckar och bland buskar

helst nära stränder, vid södra, vestra och medlersta Sveriges (till Brå-

viken) kuster (särdeles i Bohuslän, Skåne och Blekinge) samt ini lan-

det kring Mälaren och Hjelm aren. — Blommar i Juli. — Utbr. genom

hela Europa undant. det nordligaste, samt i Ålgerien, Asien, Amerika,

på Nya Holland, Nya Zeeland och Java.

Skogsvindan är visserligen prydlig med sina talrika blad och stora,

vackra blommor, men kan också lätt bli ett svårt ogräs genom sina

vidt krypande rötter, hvilka sprida sig värre än Åkervindans. Så t. ex.

är den icke välkommen i humlegårdar, såsom varande ganska svår att

utrota. Men svin lära gerna uppböka rötterna, hvilka först äro söt-

aktiga och efteråt beska. — Växten upptages redan i Frankenii Specu-

lum, 1638 och Bromelii Chioris Gothica, 1694 (C. major). P. Kalm
anmärkte den sedan i Bohuslän och meddelade den till Linné ("in ma-

ritimis Bahusiae rarius" : Fl. suec. ). — Lätthet och täckhet, jemte myc-

ken lifskraft, utmärka denna art, som icke sällan med Vildhumla o. a.

bildar nästan ogenomträngliga massor eller blandar sina blad med de

buskars, på hvilka den slingrar sig. Man har iakttagit att Skogsvindaa

vanligen har två slags stjelkar: somliga slingrande kring närstående väx-

ter och blommande under sommarens lopp, andra tryckta till marken

och bärande endast blad. Om hösten växer de sednares toppknopp ned

i marken och utvecklar der hvitaktiga, köttiga, ledade grenar, hvilka

äro klädda med mycket små och köttiga blad, hvilkas veck hysa en li-

ten knopp. Modergrenen dör under vintern, men dess sålunda alstrade

skott öfverlefva den, i jordens skyddande sköte, för att ur sina knop-

par nästa år utveckla nya stjelkar.

b. Convolvulus Br. Blomskärmarne små, långt under blom-

man. Fruktämnet 2-ruramigt.
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2. ÄkerviDdan
(Convolvulus arvensis L.)

har smala, svagare och vanligen mindre långt slingrande stjelkar (o:

C. minor arvensis Bauh.), spjut- eller nästan pillika blad — de nedersta

vanligen nästan äggrunda — , smala blomskärmar och turasbreda, hvita

eller blekt rosenröda (på lermark rödare), utvändigt bredt röd- eller

brunaktigt-5-striramiga, sötaktigt välluktande, täcka blommor, hvilka äro

bäst öppna under solsken.

Växer på åkrar, gärden, i trädgårdar o. a. odlade ställen, allmän

i södra och medlersta Sverige, i det norra spridd till Sundsvall. Blom-

mar i Juli, Aug. — Utbr. genom hela Europa (undant- Lappland och

norra Ryssland), samt i Asien, Egypten, Algerien, Arabien, på Canari-

öarne och Mauritius, i Mexico, Chile och Buenos iVyres.

Ett svårt åkerogräs (vitium agrorum pessimura:L), hvadan benäm-

ningen Akerbinda (Östergötland), Drabinda (Skåne). Knappt hos

någon växt utbreder sig roten (rotstocken) mera både nedåt och åt si-

dorna, än hos Åkervindan, och emedan dess minsta bitar vanligen, ge-

nom sina knoppar, kunna bilda nya stånd, blir örtens utrotande nästan

omöjligt, isynnerhet på lågländta och sandiga åkrar, der den växer sär-

deles yppigt. Der den ostörd får växa och sprida sina vidt krypande

rötter, blir således Åkervindan, såsom nämnt, ett rätt svårt ogräs. Det

är en inkräktande växt, som gerna tager i besittning andras mark.

Icke sällan ser man somliga dess stjelkar krypa ända ut på vägen, un-

der det andra sprida sig inåt åkern bredvid och slingra sig kring råg-

eller hvetehalmen. Men vackra äro dessa tätt blomprydda slingor med

sina hvita och rosen- eller köttröda, välluktande, för solen öppna kloc-

kor, och de bryta sig behagligt mot de andra åkerogräsen. Då växten

är ung, söker den icke något stöd, men så snart stjelk och grenar icke

längre kunna bära sig sjelfva, krypa de på marken om de icke träffa

något att slingra sig omkring. — Bien söka begärligt de öppna blom-

morna.

9* Ciiscuta L.

(Snarrevornas slägte).

Blomfodret 4—5-deladt. Kronan nästan klocklik, slutligen nästan

klotrundt-bukig, 4—5-flikig, liten; pipen vanligen med små, mycket

tunna fjäll (bikrona) inuti uuder ståndarne. Ståndarne 4—5. Stift 2

(stundom sammanväxta). Fröhuset kringskuret-bristande (nedtill). Fröens

grodd vriden i spiral omkring hvitan, nästan utan hjertblad.

Snarrevorna äro ettåriga, bladlösa snylt- (parasit-)växter med tråd-

lik, slingrande, röd- eller gulaktig stjelk, som är besatt med sugrötter,



104

medelst hvilka den fäster sig vid andra växters stjelkar och hemtar siu

näring, sedan den egna roten, jemte stjelkens nedre del, vissnat (

—

haurit ex aliis succum, vires, qualitates odoris, saporis, virtutis ; L.).

Blommorna äro gyttrade, sm;!; gyttringarne inom ett litet blomskärra.

Fröhusen runda, nästan stora som pepparkorn.

1. Linbindan
(Cuscuta Epilinum Whe)

har enkel eller nästan enkel, nästan hvitgrön stjelk, glest sittande, blekt

gulaktiga blomgyttringar (större än hos de andrad, 5-deladt foder, klot-

rundt-klocklik krona med kort (5-tandadt) bräm och klubblika märken.

Växer på Lin (o: Hörsilke), så långt detsamma odlas, således till

ini Ångermanland, icke sällan, särdeles då den uppträder i större mängd,

besvärlig och skadlig. — Blommar i Juli, Aug.

Utbr. genom medlersta och norra Europa. — Först (åtm. såsom

egen art) upptagen bland svenska växter i Fries' Novitier 2:dra uppl.

(1828) och i Hartraans Handbok 2:dra uppl. (1832) sedan den länge

varit misskänd.

2. Humlebindan eiier Vanliga Snarrevan
(Cuscuta vulgaris Pers.)

har grenig, blekröd eller något gulaktig stjelk, närmade, röda eller hvit-

aktiga blomgyttringar, 4(—5-)deladt foder, kort-rörlikt-klocklik (slutligen

bukig) krona med 4(—5-)deladt, stort bräm (nära lika långt som pi-

pen) och trådlika märken.

Växer på Humla (o: Humlebinda), Nässlor (o: Nässelsilke),

Hampa m. fl. i södra och medlersta Sverige samt i norra till Ånger-

manland. Blommar i Juli, Aug. — Utbr. genom nästan hela Europa

(undant. det allra nordligaste), samt i Algerien, Caucasien, på Japan

o. s. v.

Der den uppträder i större mängd, skadar den humleplanteringarne

mycket, likasom den icke sällan blir "en svår gäst för Nässlor (Urticse

dioicae ssepius hospes gravis : L.)".

* C. halophyta ¥\:, alldeles röd, med enkel och mycket smal stjelk och 5-de-

ladt foder, växer på kustväxter i Bohuslän, Småland och på Gotland (sällsynt).

* C. Ligustri Aresch. med något grenig stjelk och mycket små, röda blommor,

växer pä Liguster m. m. i Bohuslän.

* C. Trifolii Bab. med mycket grenig stjelk, hvita eller blekröda blommor, växer

pä Klöfver i södra och medlersta Sverige, på mycket spridda ställen.

Snarrevorna lefva, såsom vi sett, helst på lin, humle och nässlor.

Fröens grodd är trådlik och vriden i spiral kring hvitan. Den utveck-
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lar sig hastigt och söker, saknande hjertblad, strax någon annan växt

till sitt uppehälle. Finnes icke någon sådan, dör grodden, sedan han

förtärt det förråd för några dagar, som ligger förvaradt i fröhvitan.

Men om amman är funnen, fäster sig Snarrevans nu m. e. m. utbil-

dade grodd vid henne, och i beröringspunkterna utveckla sig sugrötter,

hvilka upptaga hennes safter, så att hon icke sällan blir ett offer för

sin gäst. Emellertid är nu den späda Snarrevans tillvaro försäkrad

och han kan tänka på sin tillväxt och förökning. Den utskickar då

långa och smala, alldeles trådlika grenar, hvilka snart nå närstående

växter, omslingra dem, utslå sugrötter och bilda slutligen liksom ett

intrassladt nät, der hvarje gren, ehuru den sammanhänger med de andra,

dock suger siu egen näring. Den egentliga roten har längesedan mult-

nat. — F. W. C. Areschough utgaf 1853, såsom gradual-dissertation,

en "Eevisio Cuscutarum Suecise".

XI. ASPERIFOLI^
(Sträfbladiga).

1. ANCHUSE^.

Frukterna fastade med den skäliga och ringkantade basen och

fria från stiftet. — Blomkronan med bikrona i svalget.

I. i!»yiii{»lBytuni L.

Blomfodret 5-deladt. Kronan klubblikt-rörlik, med klocklikt, 5-

tandadt bräm ; svalget tillslutet med bikronans långa, lansettlikt-syllika

fjäll. Ståndarknapparne blottade, spetsade. Frukterna nästan släta.

1. Vallörten

,
(Syraphytum officinale L.).

En mångårig, omkring alnshög (till 2 alnars), sträfhårig ört med

stor och stark, utvändigt svart, inuti hvit rot, upprat, bladkantad stjelk

med äggrundt-lansettlika, nedlöpande blad, skaftade, lansettlikt-äggrunda

och spetsade (stora) rotblad, och lutande, violettröda (sällan hvita) blom-

mor med korta ståndarsträngar.

Växer vid diken och dammar, på odlad (helst skuggig och gräsig)

mark eller nära bebodda ställen, i södra och medlersta Sverige, temli-

gen sällsynt (i Linnés Flora suec. upptages den endast som skånsk)

men icke sällan förvildad emedan den lätt sprider sig genom roten.
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Blommar i Juni, Juli. — Utbr. genom nästan hela Europa (undant.

det nordligaste), i Caucasien, vestra Siberien och i norra Amerika (Pen-

sylvanien o, s. v.).

Roten är slemrik (o: Fet rot, Sligerot) och tillika adstringe-

rande, berömmes i diarrhé, blodspottning m. m. och har, utvärtes an-

vänd, trötts verksam vid benbrott o. d. (o: Ben väl la). De gamle

botanisterna kallade derföre örten Consolida (major) och Symphytum

majus (Cam.1. Om roten kokas med vatten lemnar den | af sin vigt

smaklöst slemämne, och då man tuggar den torra roten kännes den

klibbig och blir liksom hvitmjölig (utom slemmet innehåller den socker

och ägghvita).

* S. orientale Fr. som är styfhårig (skarpare) och har icke eller nästau icke

nedlöpande blad (de nedersta uägot hjertlika) samt längre ständarsträngar, växer mest i

Upland och dessutom pä några andra ställen. Troligen inkoniling.

!3. Ancltiisa L.

(Tungört-slägtet).

Blomfodret 5-klufvet. Kronan trattlik, med 5-flikigt bräm och

rak pip; svalget tillslutet med bikronans temligen breda, i spetsen

tjocka, tvära och intryckta fjäll. Ståndarue inneslutna; knapparna jemn-

breda. Frukterna knottriga, nätlikt-gropiga och radvis vårtiga.

1. OxtuDg-örten
(Anchusa officinalis L.).

En mång- (eller två-)årig, omkring alnshög, sträfhårig ört med

mörkbrun, inuti hvit- eller rödaktig, lång, stark och seg rot (o: Gotl.

Jernrot), vanligen vägiga, till större delen nästan lansettlika eller

-jeranbreda blad (o: Eosl. Fätungor), äggrundt-lansettlika skärmblad

ock strax i början blåröda, sedan violetta, slutligen himmelsblå, nästan

I tum breda blommor med hvit och tätt-hvithårig bikrona.

Växer på åkerrenar, grusbackar och torra ängar i södra och med-

lersta Sverige, allmän (o: A. vulgaris Rudb. cat. 1666). Blommar i

Juni, Juli. — Omvexlar med bredare (vanligast) och smalare blad; den

smalbladiga varieteten är vanligen mera mjukhårig och växer nästan en-

dast i södra Sverige, Vestergötland o. a.

Utbr. genom nästan hela Europa (undant. det allra nordligaste,

Skottland, Irland, södra Spanien och Italien o. s. v.) samt i Mindre

Asien.

Oxtung-örtens späda blad brukades på Linnés tid, om våren, som

grönkål eller i soppor i Upland, "men knappt annorstädes" (Linn. diss.,

resp. J. Hiorth, Plantse esculentae patrite). Dess rot blir lätt besvärlig
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på åkrar, men blommorna lerana bien riklig boning. Benämningen Ox-

tunga (0: de gamle botanisternas Buglossum, B, vulgäre Cam.) häntyder

på bladen.

På några orter användas, enligt Dybeck, blommorna till små

kransar och kronor, hvarvid de trädas på långa och smala grässtrån.

hvilka sedan krökas eller hopsättas.

3. Ijycopsis L.

Blomfodret 5 deladt (slutligen uppblåst). Kronan trattlik, med

snedt-5-flikigt bräm och krökt pip; svalget tillslutet med bikronans

trubbiga knölar. Ståndarne inneslutna (långt nere i pipen); strängarna

mycket korta. Frukterna nätlikt-skrynkliga och gryniga.

1. Äkerrasten
(Lycopsis arvensis L.).

En ettårig, vanligen knappt fotshög, helt och hållet styfhårig ört

med lausettlika, bugtigt-småtandade blad och små, violettröda, slutligen

blekblå blommor.

Växer på åkrar och annan odlad mark, allmän (men nästan icke

i Lappland). Blommar i Juni, Juli. — Utbr, genom nästan hela Eu-

ropa, i Caucasien, vestra Siberien och (iukomling?) norra Amerika.

2. LITHOSPERME^.

Frukterna fastade med plan bas-yta och fria från stiftet. — Blom-

kronan vanligen utan bikrona.

4. Echiuni L.

Blomfodret 5-deladt. Kronan trattlikt-klocklik, med oregelbundet

(nästan tvåläppigt-)5-flikigt bräm och vidöppet, bart svalg. Ståndarne

nedkrökt-utstående, oliklänga. Märkena 2, spetsiga.

1. Blåelden eller Snokörten
(Echium vulgäre L ).

En tvåårig, vanligen omkring alnshög, starkt borsthårig ört med

rak och nästan enkel stjelk, smalt-lansettlika blad och vackra, himmels

blå (yngre rödblå) blommor, hvilka bilda ett långt, enkelt eller vanligen

nedtill kort-grenigt, prydligt toppax (o: Bleking. Blåtistel).

Yäxer på torra åkrar, gärden, grusställen och backar i södra och

medlersta Sverige; ymnig i Skåne (o: Blåkunter) och på Gotland,
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men f. ö. ternligen sällsynt, isynnerhet norr om Mälaren. — Bioramar

i Juli, Aug. — Förekommer stundom (på Gotland) med hvita blommor.

Utbr. genom nästan hela Europa ( undant. det allra nordligaste)

samt i Caucasien, norra Afrika, på Azorerna, Island och (inkoral.?) i

norra Amerika.

De nästan ametistblåa, talrika blommorna göra denna växt på

många ställen (såsom i Skåne, på Gotland) till ett riktigt prydnads-

ogräs. Bien tycka mycket om blommorna (Flores apibus gratissimi

sunt et ornamentum prati : L.). Emedan örten växer bra på torrsandig

och grusig mark, kan den bli nyttig att täcka och binda sådan. Blå-

elden är verkligen en bland de vackraste och utmärktaste af våra Sträf-

bladsväxter. Ehuru endast tvåårig, har den en ganska stark rot, hvil-

ken bär en vacker bladrosett, utur hvilken den enkla eller greniga stjel-

ken med sin långa och prydliga, blå blomspira reser sig. Då, såsom

icke sällan händer, örten uppträder sällskapligt, ger den en särdeles

glad anblick under blomningen, då den kan kläda hela sträckor med

sina klarblåa blommor, liksom då den, reslig och rak, står stånd tätt

vid stånd, en stolt hedersvakt kring åkertegarne. På grusbackar o. d.

göra dess blå blommor ofta ett vackert afbrott mot Fetknoppens gula.

— Redan Clusii Historia upptager växten såsom Echium vulgäre.

5. Pulmonaria L.

(Lung-ört slägtet).

Blomfodret 5-tandadt, 5-kantigt-rörlikt, slutligen nästan klocklikt.

Kronan trattlik, regelbunden; svalget hårstrimmigt, öppet (utan bikrona).

Ståndarne inneslutna. Frukterna släta.

Lungörterna äro mångåriga och temligen håriga, deras blommor

tidiga, i början violettröda men sedan blåaktiga; rotbladen bli sent ut-

bildade.

1. Vanliga Lungörten
(Puhnonaria officinalis L.)

är strax då blommorna utslå endast några tum hög och nästan utan

rotblad, men blir utblommad vanligen nära fotshög, och har då ägg-

rundt hjertlika, spetsiga, stora, långskaftade rotblad. Stjälkbladen äro

äggrundt-lansettlika. Hårbeklädnaden är sträf.

Yäxer i tätare lundar, helst på bergig eller stenig mark, i södra

och medlersta Sverige, särdeles i de östra landskaperna. Blommar bäst

i Maj; mognar tidigt.

Utbr. genom nästan hela Europa (undant. det allra nordligaste,

Skottland, Irland, Italiens öar, södra Spanien), samt i Caucasien.
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Redan tidigt om våren och, man kan säga, innan växtligheten rik-

tigt uppvaknat ur vinterdvalan, visar sig i de ännu icke bladklädda lun-

darne, men icke allestädes, en liten växt, som i samma klase har både

röd- och blåaktiga blommor och hvars blad ännu äro blott helt små.

Det är Lungörten, som nyss vaknat ur sin sömn för att, den också,

lemua sitt bidrag till vårblommornas krans. Blommorna utslå småni-

gom, hvarunder de bli allt mera blå; först mot mognaden äro rotbladen

riktigt utväxta. — Örten smakar något slemmig och lärer i England

nyttjas bland grönkål. Fordom ansågs den nyttig i lunglidanden. —
Färgar ylle brunt.

2. Smalbladiga Lungörten
(Pulruonaria angustifolia L )

har nästan samma storlek som den vanliga, men smala, lansettlika och

nästan lansettlika blad, — rotbladen omkring 7 linier breda, stjelkbla-

den knappt mer än 4, — och hårbeklädnaden är mjuk.

Växer på ängsbackar och i torrare lundar (sällsynt) i Skåne, Små-

land, Vestergötland (Linnés flora suec. har endast växtstället "Scarse in

vivario Mag. Tidström") och vid Omberg. — Blommar om våren. —
Förekommer stundom (på ett ställe i Småland) med något bredare

(trubbigt-lansettlika) rotblad.

Utbr. isynnerhet i medlersta och norra Europa, undant. det nord-

ligaste. — Först upptagen bland svenska växter i Linnés Flora suec.

2:a uppl. (s. o.).

<•. liitlto^lBeriuuiu L.

Blomfodret 5-deladt. Kronan trattlik, med smal pip och trångt

eller nästan slutet svalg. Ståndarne inneslutna. Frukterna (skalet)

stenhårda.

1. Perlörten
(LithoBperinum officinnle I,.)

är mångårig, fots- eller nära alnshög, och har brun eller mörkröd, stark

rot, rak stjelk, lansettlika, spetsiga, ådriga, kort- och tilltryckt-håriga

blad, små hvitgula blommor med 5-buckligt kronsvalg, och nästan

perlemoglänsande, släta, hvitaktiga, perllika frukter (o: Glans- eller

Stenfrö, Lithospermum, L, majus erectum Bauh.).

Växer på torra ställen i södra och medlersta Sverige, särdeles i

kusttrakter, ymnigast på Öland och Gotland. Blommar i Juni, Juli.

— Utbr. genom nästan hela Europa (undant. det allra nordligaste),

samt i Caucasien, norra Asien och norra Amerika.
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Perlörtens frön äro oljehaltiga, färska sötaktiga, men härskna med

tiden. Frukterna sitta länge qvar på stjälken, stundom till nästa vår.

Man har iakttagit att gienarna sloka med spetsen om qvällarna och

resa den åter om morgonen då solen skiner, men att de förbli i sin

slokande ställning om vädret är mulet eller regnigt. — Växten upp-

tages redan i Frankenii Speculura (1638), Broraelii Chloris och Rud-

becks Katalog (1666).

2. SmiDkörten
(Lithospermuin arvense L,)

är ettårig, omkring fotshög, sträfhårig, och har röd, nästan purpur-

färgande rot (o: Sminkrot), lansettlikt-jemnbreda, något trubbiga och

utstående-håriga, åderlösa blad, hvita blommor med veckadt-5-striramigt

kronsvalg samt svart- eller gråbruna, ski.ynkliga, glanslösa frukter.

Växer på åkrar (särdeles råg-), gärden, såsom allmänt ogräs, samt

på grusbackar o. a. torra ställen. Blommar i Maj och Juni. — Har

stundom (Östergötland, Stockholm, Oland, etc.) blåa blommor. — Utbr.

genom nästan hela Europa, samt i norra Afrika och Orienten, vestra

Siberien (på Gap och i norra Amerika inkomling?).

Färska roten brukas på landet i Norrland till ett slags smink

sommartiden, hvilket användande Linné, under sin resa till Lappland,

anmärkte särdeles i Helsingland och omtalar i Flora lapponica ("

puellas faciem pingentes grato rubore, ut — — procorum oculos in se

convertat — —
")• — Bedan Bauhini Piuax (1671) upptager Smink-

örten såsom Lithospermum arvense (radice rubra).

J. ]fIyosotiti L.

(Ögonblommornas slägte).

Blomfodret 5-klufvet. Kronan fatlik eller något trattlik med 5

korta och breda, glatta (gula) knölar (bikrona) i svalget; brämet vridet

i knoppen. Frukterna glänsande-släta.

Temligen spensliga och mjukhåriga, mera sällan glattare, örter med

temligen smala blad och skärmlösa (åtminstone till en del), små men

täcka, himmelsblå (åtm. slutligen) blommor (o: Förgät-mig-ej).

1. Kärrögan
(Myosotis palustris With.)

är mångårig, omkring fotshög, glest hårig (eller nästan glatt), upptill

grenig, och har krypande, ledad rot, kantig stjelk, spetsiga blad, svagt-

rakhårigt och grundt-flikigt blomfoder samt alldeles platt, 2—3 linier

bredt, klarblått (i knoppen nästan köttrödt) kronbräm; bikronan höggul.



111

Växer på våta ängar, bördigare stränder, vid bäckar och källor

och i kärrmarker, allmän. — Blommar under sommaren. — Oravexlar

med utstående och tilltryckt hårbeklädnad.

Utbr. genom hela Europa, samt i Caacasien, Algerieu, Mindre

Asien, Siberien och Ostindien (Cacherair).

Denna täcka blomma betraktas sedan gammalt såsom en kärle-

kens eller vänskapens minnesblomma. Men, anmärker Dybeck, de prun-

kande namn, som man utomlands slösat på växten, ha ej vunnit insteg

hos svenska allmogen, icke ens "Förgät-mig-ej", hvilket ännu i dag icke

är folknamn. Ej heller, säger Dybeck, är blomman i särdeles tycke,

utom i eller nära städerna, der den, såsom bekant, bindes till kransar

att lägga i vatten. "Med säkerhet kan deremot antagas att blommans

benämningar Fiskögon (Nerike) och Fans ögon (Skåne) äro inhemska

ehuru knappt urgamla". Denna brist på allmoge-namn står säkerligen

i samband med växtens brist på nyttiga eller annars märkliga egen-

skaper.

* M. lingulata Lehra. liknar den vanliga Kärrögan, men är merendels glattare

och har kortare, nedtill icke sällan rotslående, nära trind stjelk med långa och slaka

grenar, trubbigare blad, mera klufvet, större blomfoder och mindre krona. Den växer

på stränder (helst gräsrika), mindre allmän.

2. Skogsögan
(Myosotis silvatica Hfn.)

är mångårig (gråaktigt-grön) och har krypande rot, utstående-hårig

stjelk, krokhårigt, kort och öppet, djupt-klufvet blomfoder och platt

kronbräm, nästan lika stort som hos den vanliga Kärrögan.

Växer i fjelltrakterna och i Skånes, Smålands o. a. bokskogar.

Blommar under våren och sommaren. — Utbr. genom nästan hela Eu-

ropa, samt i Caucasien, Siberien och norra Ostindien; i norra Ame-

rika o. a.

Vi känna icke, säger Lecoq, om i den zon, der solen utvecklar

hela den mäktigaste växtlighets styrka, der dagarne äro utan svalka

och blommorna utan hvila, och der Gud strött gnistrande ädelstenars

glans på kolibrins hals och fjärilns vingar, — vi känna icke om der finnes

något jeranförligt med vår Myosotis. På en gång nymf och dryad,

tycker den om att i de klara vattnen skåda sin bild, breder den ut

sig på bergens gräsiga sluttningar att täfla med hiraraelen i azur, och

i skogarne förenar den sin täcka blomma med de utslående knopparnes

doft, med den från landsflykten återkomna sångfogelns Ijufva toner.

Det är just i bergs- och fjelltrakterna, som denna art har den största
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blomkronan, der turkosens blå omkring en gyldene ring, efterträder

knoppens rosa eller lilas.

3. Äkerögan
(Myosotis arvensis Hfn)

är ett- eller tvåårig, vanligen fotshög (eller högre), tätt och gråaktigt

hårig, och har kort, tradig rot, krokhårigt, slutligen slutet (bredbasigt),

kort blomfoder och skäligt, endast liniebredt, blekblått kronbräm.

Växer på åkrar, gärden o. a. odlad eller grusig mark, allmän.

Blommar nästan hela sommaren.

Utbr. genom nästan hela Europa, samt i Caucasien, Siberien, Al-

gerien, på Canariöarne, Island (i norra Amerika, på Cap inkomling?).

* M. hispida Schlecht. liknar föregående art, men är alltid ettårig, mindre (en-

dast- 3—6 tum) och spensligare, glesblommig, samt liar öppet blomfoder och mindre

kronbräm. Den växer pä backar i södra och medlersta Sverige och blommar tidigt om

våren.

4. Backögan
(Myosotis etricta Lk.)

är ettårig, endast 2—5 tum hög, men temligen stadig, med raka, upp-

räta, tätblommiga grenar och nästan oskaftade blommor med krokhårigt,

slutligen slutet och ovalt-äggrundt (smalbasigt) foder samt skäligt, myc-

ket litet, knappt liniebredt, kronbräm.

Växer på backar (helst sandiga) till Ångermanland och Pite-

Lappmark. Blommar tidigt om våren (April, Maj). — Utbr. genom

nästan hela Europa (undant. Brittiska öarne, nästan hela Italien, Grek-

land), i Algerien, på Madeira samt i vestra Siberien och östra norra

Amerika. Först upptagen som svensk i Fries' Novitier ed. I (1819).

Bland våra allmännare Ögonblommor blommar denna tidigast, i

medlersta Sverige icke sällan mot slutet på April eller börj. Maj. Se-

dan kommer M. hispida längre in i Maj, M. arvensis bäst i Juni, Juli,

och sist M. palustris och M. lingulata i Juli, Aug. och Sept.; den

sistnämnde blommar längst.

* M. versicolor Sm. liknar temligen Backögan, men har större blommor, hvilka

sitta närmade upptill på grenarne och äro i början gala, sedan blaaktiga, med långt

stift. Växer (spridd) mest i södra Sverige.

Linné ansåg alla våra Myosotis-arter utgöra en enda art (o: M.

scorpioides), hvilken han antog bli mycket liten och småblommig

på öppna och torra ställen (o: var. arvensis), men på skuggiga mycket

större och mera storblommig (o: var. palustris). Liljeblads Flora anta-

ger 2 arter; Fries' Flora Hallandica och Aspegrens Blekings-Flora upp-
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taga särskilt M. lingulata. Hartman upptog i Handbokens l:a uppl.

(1820) inalles 4 arter (M. hispida, arvensis, silvatica, palustris), och

nästan samtidigt lade Fries i sina Novitier (1819) ännu tvenne arter

(M. versicolor och M. stricta) till vår flora. Han visade slutligen

(Fysiogr. sällsk. årsb. 1824) att man antingen måste antaga 7 Myosotis-

arter eller också blott en.

3. CYNOGLOSSE^..

Frukterna fastade med sido-ärr vid stiftets nästan pyraraidlika

bas. Blomkronan med 5 knölar i svalget (bikrona).

H. StenliSitntnsivia Echb.

Blomfodret 5-deladt. Kronan trattlik; svalgknölarne små. Fruk-

terna (stora) snedt-trekantigt-pyramidlika, fastade med den tvära basens

inre hörn (o: ärret vid basen); deras skal hinnaktigt och uppblåst.

1. Stenhammars-örten eller Fjärvan
(Stenhammaria maritima Rchb. — Fulmonaria maritima L.).

En mångårig, blåaktig, något köttig och alldeles glatt, mycket

grenig eller flerstjelkig ört, hvars omkring fotslånga eller längre stjälkar

m. e. m. ligga ned utmed marken. Bladen äro äggrundt-aflånga. Blora-

klasarne slaka, skärmade; blommorna nära 3 linier långa, blekblå, på

svaga skaft; frukterna hänga nedåt.

Växer på Bohusläns grusiga hafsstränder (sällsynt). Blommar i

Juni, Juli. — Utom Sverige på Norges, Danmarks, Brittiska öarnes,

Islands, Grönlands, Spetsbergens och det nordligaste och nordvestliga

Amerikas samt Siberiens kuster.

Denna växt, en bland de märkligare i hela ordningen, upptogs

först som svensk i Eetzii Observationes I. (1779): "Kaelön, Quille soc-

ken, D. Montin". Dess blad lära smaka nästan som ostron.

9. CynoglossiiiM L.

Blomfodret 5-deladt. Kronan trattlikt-hjullik; svalgets knölar stora,

uppräta, slutna. Frukterna bredt-äggrunda, nedplattade, på ryggen hul-

ling-borstiga, fastade nedom spetsen och slutligen hängande.

1. Hundtung-örten
(Cynoglossum officinale L.).

En tvåårig, vanligen omkring alnshög, mjukt-gråluden ört med

mörkt-gråbrun och inuti hvit, grof och slutligen träig rot, rak och stadig

Q
Nyman. Sv. Fanerog. "
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stjelk, nästan lansettlika, något vågiga blad (de nedre bredare, långa),

skärmlösa blomklasar och brunröda, slutligen smutsvioletta, blommor med

stort foder; frukterna stora (o: Skåu. Munklöss).

Växer vid vägar, byar och gårdar, på grusställen o. d. i södra

och medlersta Sverige, allmän. Blommar nästan hela sommaren. — Har

stundom (Öland, Calmar) hvita blommor (med röd bikrona) — Utbr.

nästan hela Europa (undant. det allra nordligaste m. m.), samt i Cau-

casien, Algerien, Siberien och norra Amerika (Canada, Förenta Staterna).

Hundtungörten har starkt-äcklig (narkotisk) lukt (hvilket är ovan-

ligt bland Sträfbladsväxterna), hvadau den skall fördrifva råttor. Man
berättar också att bladen, då de genom misstag kokats och ätits bland

grönsaker, orsakat kräkning m. m. och, torkade och blandade bland

röktobak, yrsel. Växten saknar säkerligen icke läke-egenskaper och an-

vändes fordom bl. a. såsom bröstmedel. Som djuren (kanske utom ge-

ten) icke äta den, får den vanligen stå ostörd och mogna sina frön

(frukter), hvilka ofta sitta qvar till nästa vår och lätt kringspridas ge-

nom de hullingborst, hvarmed de äro besatta. — Redan de gamle bo-

tanisterna kallade växten Cynoglossum (Hundtunga) o: C. vulgäre Cam
,

C. majus (vulgäre) Bauh.

flO. Eeliiitos|ieriiiiiin Sw.

(Piggfrö-slägtet).

Blomfodret 5-deladt. Kronan fatlikt-trattlik; svalgknölarna korta

(rundade). Frukterna trekantigt-pyramidlika, fastade med ena kanten;

de båda andra (sido)kanterua hullingborstiga.

Temligen håriga örter med nästan lansettlika blad och (åtminstone

några) skärmade, små, blå blommor.

1. Vanliga Piggfröet

(Echliiospermuni Lappula Lehm. — Myosotis Lappula L.)

är en ettårig, Ijusgrått-härig, merendels nära fotshög och kortgrenig (eller

nästan enkel) men också större, mycket- och utkrökt-grenig, ört. Blom-

morna äro skärmade, nästan oskaftade. Fruktkanterna tvåradigt-borstiga.

Växer på torra, helst grusiga eller skräpiga ställen, vid gator och

vägar, byar och byggnader. Blommar i Juli. — Utbr. genom Europa

(undant. Skottland, Irland, Italiens öar, nästan hela Spanien m. m.),

samt i Caucasien, norra Asien och norra Amerika; på Cap (inkoml.?).

De små blommorna äro meteoriska: de sluta sig om qvällen och

öppna sig om morgonen. Frukterna fästa sig liksom Kardborrar o. d.,

hvadan Ruppius (jenens.) kallade växten Lappula (Rivini), hvilken benäm-

ning Linné bibehöll såsom artnamn. Bauhinus, som insåg dess fränd-
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skåp raed Cynoglossura, upptog den i sin Pinax såsom Cynoglossura

minus.

* E. deflexum Lehm, (Myosotis deflexa Whliib.) är tvåårig eller nästan

mångårig, vanligen nära alnshög, men spenslig, med blommorna slutligen nästan om-

vända, på långa skaft (endast de nedre skärmade), och enradigt borstiga fruktkanter.

Växer i fjell- och bergstrakter i Lappland och norra Sverige (sällsynt); dessutom på Ta-

bergs södra bergarm (Zetterstedt, 18(3.")).

1 1. AspertBgo L.

Blomfodret oregelbundet-5-deladt, med små tänder mellan flikarna,

slutligen hopplattadt, tudeladt och bugttandadt. Kronan trattlik med

bred pip; svalgkörtlarne korta och breda. Frukterna nästan äggrunda,

plattade från sidorna, knottriga, fastade nära midten på inre kanten.

1. Rivan
(Asperugo procumbens L.).

En ettårig, krokborstig och snärjande, slankig, vanligen nedlig-

gande och grenig, fots- eller alnslång ört med (åtm. till en del) nästan

motsatta, aflånga blad och små, täcka, mörkblå, kring svalget violett-

röda blommor (o: Orm ögon), hvilka sitta nästan ensamma vid blad-

vecken på korta skaft. Blomfodren tillväxa mycket (till ^ tums bredd)

efter blomningen och bli då, emedan blomskaften utväxa och kröka sig

nedåt, hängande, samt alldeles platta (inneslutande frukterna), något lika

padd- eller gåsfötter (o: Padd fot-ört).

Växer vid vägar, väggar och gärdesgårdar, på odlade eller göds-

lade ställen, sopbackar o. d. Blommar i Maj och Juni. — Utbr. ge-

nom nästan hela Europa (men sällsynt i det sydligaste), samt i Al-

gerien, Caucasien, Orienten (bl. a. på Sinai berg) och vestra Siberien.

Till blad- och blomställning samt blomfoder är denna växt olika

alla (våra) andra Sträfbladiga, så att den med skäl kan upptagas sist

i ordningen. Eodrets egna bildning väckte redan de gamle botanister-

nas uppmärksamhet. Så heter växten i Columnas Ecphrasis (1616)

Borrago — carpochenopus (den gåsfotsfruktiga).

XII. VERTICILLATJE
(Kransblommiga).

1. AJUGOIDE^.

Fodret nästan regelbundet eller tvåläppigt. Kronan nästan en-

läppig. Ståndarne 4, tvåväldiga, uppkrökta och parallelt-närraade.
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fl. Teucriuni L.

Fodret nästan regelbundet-5-klufvet. Kronan lossnande; öfverläp-

pen tudelad och dess flikar nedtryckta till underläppens kanter, hvilken

sednare sålunda tyckes 5-flikig. Frukterna oravändt-äggrundt-klotrunda.

1. Löksugan
(Teucrium Scordium L).

En mångårig, starkt (nästan löklikt) luktande ört med krypande

rot, qvarters- eller nära fotshög, hvitaktigt-hårig, vanligen nedtill grenig

och utsträckt stjelk (eller stjelkar), aflånga, tandadt-sågade, knappt 4

linier breda, under icke sällan nästan violetta blad samt parvisa blom-

mor (i bladvecken). Blomkronan är temligen liten, blekviolett och röd-

aktigt punkterad.

Växer på fuktiga eller kärriga ängar och betesmarker i södra

och sydvestra Skåne, på Öland (allm.), Gotland och några ställen i

Östergötland. Blommar i Juli, Aug. — Utbr. genom Europa (undant.

det nordligaste och Italiens öar, Grekland m. m.), samt i Caucasien,

vestra och södra Siberien, norra Ostindien (Cachemir), Abyssinien.

Löksugan har besk, men tillika hvitlöksaktig smak och lukt (isyn-

nerhet om den gnuggas), hvilken smak den meddelar åt mjölk, då korna

betat örten. Dessa egenskaper bero på en eterisk olja och derigenom

blir örten verksam mot röta och rötsår m. m., så att den begagnas i

medicinen (Herba Scordii Pharm.).

De gamle botanisterna (Bauhinus, DoDONaeus) benämnde växten

Scordium, hvadan det nuvarande artnamnet. Linné anmärkte den första

gången (inom Sverige) under sin Ölands- och Gotlands-resa ("Gotlandise

ad Komam, in Oelandia passim"). Förut hade Fuirén anmärkt den

vid Slite.

9. Ajtiga L.

(Bläsugor Fr.)

Fodret regelbundet- eller nästan regelbundet-5-kIufvet. Kronan

varaktig (vissnande); öfverläppen mycket kort, tudelad, underläppen 3-

flikig, med stor, bred mellanflik. Frukterna omvändt-äggrunda eller

rundade, nästan nätlikt-skryukliga eller gropiga.

Mångåriga, nästan luktlösa örter med vanligen enkel stjelk (eller

stjelkar) och 6—10-blommiga kransar inom bladlika skärmar; blåa eller

blåaktiga blommor; i blommans botten, nedåt (framåt), en stor körtel.
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1. Käringrukan
(Ajuga |)yramidiili8 L.)

är omkring qvartershög, hårig, upprat, merendels alldeles enkel oeh ra.

e. ra. pyramidlik, upptill blåaktig (nästan svartbla), med blommorna nä-

stan dolda mellan skärmbladen. Kotbladen äro stora, omvändt-ägg-

runda eller elliptiska, urrandade eller helbräddade, de andra till större

delen nästan rutlikt omvändt-äggrunda, i spetsen 3-tandadc, längre än

blommorna. Bladen sitta mycket tätt och bli allt mindre och mindre

uppåt, hvarigenora de, isynnerhet då växten är ung, bilda en slags 4-

kautig pyramid; hos den äldre växten bli bladen glesare. Blomkronan

blekblå eller nästan hvit, icke sällan blå med hvita band och mörkare

ådror.

Växer pä magra och hårda, torrare skogs- och betesmarker, all-

män. — Blommar i Maj och Juni (Linné anmärkte och beskref den

vid Eksjö d. 22 Maj 1741 enligt Ölands-resan); mognar i Juli. —
Förekommer stundom (i Blekinge, Tomtö uära Carlskrona : Fr. herb.

norm.) nästan glatt.

Utbr. nästan endast i norra, östra och medlersta Europa, och i

det sednare sällsynt (i Frankrike nästan endast på Pyrenéerna och Al-

perna, i England och Irland icke alls); i Caucasien.

Käringrukan söker knappt några vissa växter till sällskap och

tyckes undvika sin egen art, så att den mest visar sig i enstaka stånd,

såsom små pyramider, strödda här och der pä markon. Dessa vackra,

fyrkantiga, blåaktiga pyramider bryta sig särdeles bra mot de andra

örterna i närheten och visa oss huru mycket naturen kan variera sina

alster inom samma typ, enligt olika ändamål, såsom med Käringrukan

inom Kransblommornas.

* A. genevcnsis L, med (rel. till blommorna) kortare skärmblad, mindre rotblad,

axlikt närmade blomkransar och mörkare blå, större blomkronor, växer endast pä uSgra

ställen i Skäne. Fr. mänt. III. (A. alpina Fr. nov.).

2. Kryprnkan
(Ajuga reptans L.)

är nästan glatt eller upptill småluden, och har långa, krypande gren-

skott, upprat, omkring qvartershög stjelk, nästan elliptiska, bugttandade

blad, de nedre större; skärmbladen obetydligt längre än blomkransarne,

hvilka äro nästan axlikt närmade upptill.

"Växer på fuktig och skuggig eller gräsrik mark på n%ra ställen

i vestra Skåne, i Blekinge, Småland och på Gotland (Visby). — Blommar

i Maj, Juni. — Grenskotten slå stundom rötter. — Utbr. genom nä-

stan hela Europa (undant. det nordligaste), samt i Caucasien, nedl. Asien
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Fries upptäckte Kryprukan, sora svensk, vid Fogelsången nära

Lund (1826) och upptog den i sina Novitiers andra upplaga (1828).

Hartman upptog den sedan i Handbokens 2:dra upplaga (1832).

* A. alpina L. växer enligt Fi-. i Bohuslän på Styi'söu (der v. dijben upptäckte

den) och Koön. Fr. mänt. III, der växten karakteriseras närmare och belyses med hän-

syn till närstående arter.

2. MONARDE^.

Fodret tvåläppigt. Kronan tvåläppig. Ståndarne 2, parallela;

knapparna enrummiga, det andra rummet ombildadt eller alldeles borta;

bandet stränglikt och strängarna korta.

3. ISalvia L.

Blomkronans öfre läpp plattad (från sidorna), urnupen, den nedre

3-klutVen, med mycket stor mellanflik; svalget nästan uppblåst. Ståndar-

knappens utbildade rum på det tvärlagda, till strängen ledade bandets

uppstående, stränglika arm; det outbildade på den nedåtvända, mycket

korta armen. Frukterna släta.

1. Ängssalviao
(Salvia pratensis L.).

En mångårig, icke sällan alnshög, glest hårig ört med långt- och

nästan triangellikt-hjertlika, dubbelnaggade, mycket skrynkliga, nära 2

tum breda blad, de nedre grundt och trubbigt inskurna, omkring 6-

blommiga kransar och vackra, tumslånga, blå eller violettblå (stundom

nästan hvita) blommor, hvilkas öfre kronläpp är stor, båglikt krökt,

klibbig.

Växer endast i Upsala-trakten. O. Celsius upptäckte växten vid

Högstadbro i Bälinge socken och Linné anmärkte den i Vendel socken,

der den ännu lärer växa ganska ymnigt vid Grytby (och sparsammare

vid Karby). Enligt Wahlenberg håller den sig der uti humlegårdar

(likväl utom humlan), i hagar framför ladväggar, men allt på södra

sluttningen af den sandås, som genomstryker landet. Strax vid Upsala,

öster om staden, är den sparsam. Blommar i Juni (raidsommartiden).

— Utom Sverige utbr. genom nästan hela raedlersta och södra Europa,

samt i Caucasien.

Salvia-slägtets arter äro mest hemma i varmare länder, så att man

kunde, yttrar Wahlenberg i Svensk Botanik, anse Ängssalvian "såsom

en sydlänning, hvilken gör ett midsommarsbesök i norden, för att hälsa

denna härstädes makalöst ljusa årstid, eller på en gång njuta det ljus,

sora i sydligare länder är mera utdeladt till alla årstider". Den blir
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hos oss mera stor- och reut blåblorainio; au utomlands, och särdeles i

Vendel, "hvarest en börjande skogaktig inneslutenhet förenar sig med

slättlandsnaturen och gör solen dessnier på vissa ställen verkande" har

den "flere mer än fotslånga, präktigt himmelsblå blomax, ju större dess

ljusare och klarare till färgen, sä lysande att hela gräsmarken synes

öfverdragen af en blå färg, som från landsvägen tilldrager sig upp-

märksamheten mycket mer än af någon annan blomma". Wahlbnberg.

3. SCUTELLARINE^.

Fodret tvåläppigt, med slutligen platt-tillslutna läppar. Kronan

tvåläppig. Ståndarne 4, uppkrökta och parallela, tvåväldiga.

4. Scutellaria L.

Fodret nätådrigt; läpparna lika stora, hela och kupiga, den öfre

med ett ihåligt, nästan sköldlikt bihang på ryggen och slutligen loss-

nande som ett lock. Nedre kronläppens sidoflikar vidväxta den hjelm-

lika öfverläppen, så att den sednare tyckes 3-flikig och underläppen hel.

Knapparue hos de längre ståndarna enrummiga.

Mångåriga örter med blå, ensidigt vända blommor, mest ensamma

i bladvecken (bladlika skärmblad).

]. Vanliga Hjelmörten
(Scutellaria galerlculata L).

är merendels omkring fotshög och har lausettlikt-aflånga, glest naggade

blad med något hjertlik bas, glesa blompar, och | tum långa, klarblå

blommor, de nedre vanligen nära dubbelt kortare än (skärm-)bladen.

Fodrets bihang är urnupet.

Växer pä våta ställen, helst stränder, bland stenar och buskar,

allmän. — Blommar i (Juni), Juli, Aug. eller längre, och blir då icke

sällan mycket grenig, med mera närmade blommor. — Utbr. genom

nästan hela Europa (undant. bl. a. Italiens öar och Grekland), samt i

Caucasien, Siberien, nordligare Ostindien (Cachemir) och norra Amerika.

De gamle botanisterna (Dalechamp) kallade örten Lysiraachia ga-

lericulata, troligen med hänsyn till blorabihanget (liksom en slags hjelm-

mössa, galera), hvilket namn den sedan bibehållit (slägtnaranet påminner

om samma bihang såsom en liten ryggsköld, scutellum, åt fodret).

Fordom ansågs den mycket verksam mot tredjedags-frossan, och benämn-

des på apoteken Tertianaria herba (o: Frossört). Dess vanliga folk-

namn är Getnos.

Den vanliga Hjelmörten sällskapar icke sällan med Fackelblomstret

och Kloörten, mot hvilka den vackert bryter sig med sina klarblå
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blommor. Vi hafva redan nämnt den egendomliga bildningen hos dess

blomfoder. Betraktar man detsamma sedan blomkronan affallit, får man

se att det sluter sig och att dess bihang sväller ut till ett rum, som

upptager de fyra "fröen". Dessa tillväxa nu och mogna. Sedan de

mognat, — och då de tyckas för alltid instängda — får man se fo-

dret dela sig på längden i två stycken, af hvilka det öfre lossnar lik-

som ett lock, men det nedre qvarstannar.

* S. hastifolia L. är mindre och har helbräddade blad, de nedre spjutlikt-tri-

angellika, de öfre mera äggrunda, kortare än de (aslikt-)närmade, mörkblå blommorna,

hvilka äro (relativt) större än föreg., med litet, helbräddadt och körlelhårigt bihang. —
Växer på betesmarker och steniga stränder i södra och medlersta :sverige, särdeles vid

kusten. LinjjÉ bestämde den närmare på Gotlands-kustens stränder, i Bunge socken

(Gotlands-resan 212). O. Celsius anmärkte först arten som svensk (1732: Cassida

folio non serrato).

5. Prunella L.

(Brunört-slägtet).

Fodret nästan 10-nervigt, plattläppigt; öfre läppen bredare, 3-tan-

dad, med kanten slutligen omslutande den tuklufna, smalare underläp-

pen. Kronans öfverläpp kupig, den nedre 3-flikig, med nästan rundad,

naggad rnellanflik. Ståndarne i spetsen tvåtandade, den nedre tanden

knappbärande.

Brunörterna (o: Brunella Bauhinus) äro mångåriga, med axlikt

närmade blomkransar, nerviga skärmblad och temligen stora, violettblå

(stundom hvita) blommor.

1. Vanliga Brunörten
(Prunella vulgaris L.)

är stundom endast 2—3 tum, men vanligen qvartershög eller (i skugga)

högre, grenad ända nära marken (grenarne stundom krypande), och har

äggrunda och bredt-aflånga, helbräddade eller glest tandade blad och

nästan trindt, slutligen brunaktigt blomax (o: Skogshumle). Skärm-

bladen äro nästan rundade, m. e. m. hårkantade, de nedersta vanligen

långt spetsade, de andra kortuddiga. Blommorna äro vanligen omkring

3 linier långa och fodrets öfverläpp är spärradt-treuddig (o: har mellan-

rum mellan uddarna).

Växer på magra, helst något fuktiga ängar och betesmarker, all-

män. Blommar i Juli och Aug. — Omvexlar alldeles glatt eller (van-

ligare) glest besatt med hvitaktiga hår.

Utbr. i nästan alla länder, isynnerhet i Europa, Asien och norra

Amerika. — Vid Messina på Sicilien samlade förf. den blommande i

slut, Maj.
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Bien söka blommorna, och kon, fåret och geten äta örten, men

hästen ratar den såväl som svinet. (Retz.)

* P. grandiflora L., som har dubbelt större blommor än den vanliga och fo-

drets öfverläpp tätt 3-tandad (utan mellanrum mellan tänderna), växer på Gotland, Öland

och ett par ställen i Vestergötland.

Hos Brunörterna sker fröspridningen sålunda att blomfodrets under-

läpp remnar på sidorna, nästan ända till basen, och skiljer sig från den

öfre, hvars båda kanter breda ut sig. Men då "fröen" (frukterna) af-

fallit, sluter sig nedre läppen tätt mot den öfre, hvilken dertill om-

sluter honom med sina kanter.

4. STACHYDE^.

Fodret nästan regelbundet. Kronan tvåläppig. Ståndarne 4, två-

väldiga, uppkrökta och (åtm. innan knappbristningen) parallela.

6« JLamium L.

(Plister-slägtet.)

Fodret 5-klufvet. Kronans underläpp med mycket korta, rand-

och tandlika eller nästan inga sidoflikar och stor, omvändt-hjertlik mel-

lanflik; svalget vidgadt. Ståndarknapparna parvis närmade; rummen lod-

rätt utspärrade, parallela, hårkantade. Frukterna trekantiga, med tvär

(plan) spets.

Mång- eller ettåriga örter med ihålig stjelk och röda eller hvita

blommor i täta bladveckskransar och med borst- eller syllika småskärmar.

1. Hvitplistern
(Lamium album L.)

är mångårig med krypande rot (rotstock), fotshög eller högre, hårig,

och har ihålig stjelk (o: Dal. Pipnässla), skrynkliga, hjertlika, spetsade,

hvasst och ojemnt sågade blad, liknande Nässelblad (o: Blindnässla),

samt 10—15-blommiga kransar. Kronan är tumslång, hvit med grå-

gula fläckar på underläppen; pipen är uppkrökt, öfverläppen uppstående,

nästan tryckt mot stjelken, hårbräddad.

Växer vid vägar och bebodda ställen, på odlad mark o. d., allm.

(till Angerraanl.). Blommar bäst i Maj, Juni och sedan sparsammare

hela sommaren till inpå hösten. — Utbr. genom nästan hela Europa

(undant. bl. a. nästan hela Spanien, Italien, Grekland och Turkiet), samt

i Caucasien, norra Asien; i Algerien.

Hvitplistern uppträder vanligen i stora massor, isynnerhet utmed

vägar och väggar, liksom nässlan, hvars blad den tyckes lånat, men

hvars brännhår den saknar. Dess stora, hvita blommor blanda sig
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dessutom gerna bland Äreuprisens blå och SmöibloramaDs eller Oxläg-

gans gula och pryda med dem gräsmarker o. d. om våreu. — Örten

luktar icke särdeles väl och smakar något bitter, men kan tidigt om
våren brukas (med nässlor) till grönkål. Bien söka dess blommor.

* Fläckplistern (Lamium maculatuni L.) likuar temligen föreg. art, meu är

vanligen mindre och nästan glatt och har magrare blomkransar, merendels hvit- eller

purpurstrimmiga blad och röda, i och vid svalget bleka blommoi". — Växte förr i Skåne,

nära Keflinge, men är numera utgången och har sannolikt varit införd med utländsk

säd (Aresch. Sk FL).

2. Rödplistern
(Lamium purpureura L.)

är ettårig, qvartershög eller högre, ra. e. m. hårig, upptill vanligen röd-

aktig, och har äggrundt-hjertlika, naggade, trubbiga, skrynkliga blad (de

nedersta nästan rundade) och mångblommiga, upptill närmade kransar

med omkring a tum långa, nästan purpurröda blommor. Kroupipen är

nästan rak. Foderbrämet utstående, omkring lika långt som den glatta

pipen.

Växer, såsom allmänt ogräs, i trädgårdar, på åkrar och annan

odlad mark (till Vesterbotten). — Blommar nästan hela året (åtm. un-

der blida vintrar), men vår- och höstblommorna äro vanligen mindre

utbildade. — Oravexlar med inskurna skärmblad.

Utbr. genom nästan hela Europa, samt i Caucasien, Persien, sö-

dra och vestra Siberien; på Island, Canariöarne.

Lamierna växa sällan enstaka, och äfven denna uppträder säll-

skapligt, icke sällan jemte de vanligaste ogräsen. Korsört, Pung- och

Fogelgräs samt Akerrök, bland hvilka den strax gör sig bemärkt med

sina ofta rödaktiga bladpyramider (o: bladparen bli smånigom kortare

uppåt), att icke nämna dess purpurröda blommor. Den bibehåller sig

bäst under hösten och våren, men också under vintern, och vissnar

gerna tidigt på sommaren om den icke har skyddadt eller skuggigt läge.

— Eödplistern kan, liksom Hvitplistern, användas till grönkål tidigt

om våren. Bauhius Pinax upptager den såsom Lamium purpureum

foetidum etc.

* L. incisum W. (L. confertum Fr.) har spetsigare, inskuret-tandade blad,

mycket tätt närmade blomkransar, och växer i södra och medlersta Sverige. Fr. Nov.

och Summa. Lindgren meddelade i Bot. Not. för 1841 sina iakttagelser rörande denna

och de båda närmaste arterna.

3. Mellanplistern
(Lamium intermedium Fr.)

är ettårig, qvarters- eller nära fotshög och har rundadt-njurlika, nästan

inskuret-naggade, till större delen oskaftade, håriga blad, och mång-
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blommiga, upptill närmade kransar med nästan purpurröda blommor.

Kronpipen är nästan rak. Foderbräraet nästan längre än den glatta

pipen.

Växer på åkrar, allmännast i södra Sverige, i det raedlersta säll-

synt och i det norra endast på ett par tre ställen. Blommar från ti-

digt om våren till sent på liösten. — Liknar föregående art till blom-

man men nästa till hela utseendet, hvadan namnet Mellanplister.

Utom i Sverige växer denna art i Finland, Norge och Danmark,

i norra Tyskland (Hamburg, Oldenburg), i Skottland och Irland, i med-

lersta Kyssland.

Fries bestämde och beskref Mellanplistern såsom ny art (från

Skåne vid Lund o. a.) i sina Novitier, anmärkande att redan Bauhinus

o. a. gamle botanister känt växten (under benämningen "Laraium folie

caulem ambiente majus" etc), men att den sedan förts än till Höd-

plistern än till Mjukplistern.

4. Mjukplistern
(Lamium amplexicaule L.)

är ettårig, vanligen omkring qvartershög eller något högre, spensligare,

men torrare (mindre vattig) och segare än de andra arterna. Bladen

äro håriga, nästan rundadt-njurlika, starkt trubbsågade, naggadt tandade,

skärmbladen oskaftade och inskurna. Blomkransarne äro mångblommiga

och sitta tämligen glest, särdeles de nedre. Fodret är gråaktigt-ludet,

litet (omkring dubbelt mindre än hos de båda föreg.), med kort, slut-

ligen slutet bräm. Kronan är rosenröd, temligen liten, men med lång

och smal pip (hjelmen tätluden).

Växer på åkrar, gärden o. a. odlad torr mark, ett allmänt ogräs,

till Norrland och Lappland. — Blommar hela sommaren (också om vå-

ren), men har vanligen (särdeles i skugga) mycket små, knappt utveck-

lade (ständigt slutna) blomkronor.

Utbr. genom nästan hela Europa, samt i Barbariet och på Canari-

öarne, i Caucasien, Siberien, Orienten, norra Ostindien och (inkoml.?)

i norra Amerika; på Island. — På Malta samlade förf. den blommande

d. 10 Februari.

Bauhins Pinax (1671) upptager Mjukplistern såsom Lamium folio

caulem ambiente minus.

9. CSaleobdoIoii Huds.

Fodret 5-klufvet. Kronans underläpp liten, med äggrundt-ovala,

spetsiga flikar, den medlersta endast något längre än de andra; pipen
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med en hårring invändigt. Ståndarknapparne såsom hos föreg. slägte.

Frukterna trekantiga med tvärsned topp.

1. Gulsngan
(Galeobdolon luteum Huds. — Galeopsis Galeobdolon L.).

En mångårig, fots- eller nära alnshög, blekgrön, mjuk och temli-

gen slak ört med starkt krypande rot (rotstock) och grenskott. Bla-

den äro hjertlika, sågade, tumsbreda; skärmbladen äggrunda och mindre.

Blomkransarne omkring 6-blommiga, med smalt jemnbreda småskärmar.

Fodret är nästan klocklikt. Kronan omkring | tum lång, gul; under-

läppen (särdeles vid svalget) rödfläckig; öfverläppens bas ganska smal.

Växer i lundar och löfskogar i Skåne, ymnig (och på ett ställe

i Blekinge). Blommar i Maj, Juni. — Utbr. genom nästan hela Eu-

ropa undant. det nordligaste, Italiens öar och Grekland.

Redan J. Leche upptog (1744) Gulsugan bland skånska växter

och Linné anmärkte (1749) densamma under sin skånska resa, på Helle-

borga backe, och beskrifver den kort i Skåne-resan (sid. 64), men

(liksom i Flora suec. ed. 1) såsom en Leonurus; i Flora suec. ed. 2

upptager han den under Galeopsis, anmärkande att dess slägte är myc-

ket svårt att utreda. — De Kransblommiga växterna tillhöra till största

delen den egentliga sommaren. Endast några blomma om våren, och

Gulsugan är en bland dem.

9. Craleopsis L.

(Dån-slägtet).

Fodret 5-klufvet. Kronans underläpp med två uppräta, kägellika,

ihåliga tänder vid det vidgade svalget. Ståndarknapprummen uppbri-

stande med en tvärremna; deras inre vägg hårbräddad. Frukterna hop-

tryckt-rundadt-trekantiga.

Ettåriga, utspärradt-greniga örter med mellan lederna ihålig (o:

Smal. Sugor, Norrl. Pipsör eller Pip tå), vanligen endast upptill

blombärande stjelk, sågade blad, nästan bladlika skärmblad och smalt-

lansettlika, spetsade småskärmar.

1. Guldånet
(Galeopsis versicolor Curt.)

är vanligen omkring alnshögt (omvexlar mellan 1 och 3 fot) och (kors-

vis) grenigt och har hvasskantig, styfhårig, under lederna uppsvälld

stjelk, äggrunda, spetsade blad, (isynnerhet upptill) närmade blomkransar

och gul krona, som är 3 eller 4 gånger längre än fodret.
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Växer på åkrar o. a. odlad eller grusig mark, vid diken o. s. v.,

allmän. Blommar Juni—Aug. — Blomkronans underläpp har vanligen

nästan violett, hvitkantad meUanflik, men stundom är kronan helt gul.

Utbr. genom Europa (undant. det sydligaste) samt i Caucasien

och vestra Siberien.

Hartman upptog först (i Handbokens l:a upplaga, 1820) Gul-

dånet, såsom egen art, bland svenska växter. Förut upptogs den un-

der nästa art.

2. Röddånet
(Galeopsis Tetrahit L.)

liknar Gulplistern, men har blekt-purpurröd (eller hvit) blomkrona, som

är endast dubbelt eller knappt dubbelt längre än fodret; kronans under-

läpp är nedtill gul med röda fläckar.

Växer på bergiga och grusiga ställen, vid vägar, samt såsom ogräs

på åkrar och i trädgårdar, allmän. Blommar Juni—Aug. — Förekom-

mer stundom med den öfre kronläppen och svalget gulaktiga.

Utbr. genom nästan hela Europa, samt i Caucasien, Siberien, på

Kamtschatka, Island och (inkoml.) i norra Amerika.

Köddånet är en särdeles sällskaplig växt, uppträdande än ensam

i talrika stånd, än med Harkål, Kardborrar o. a. ogräs på odlade ställen

eller med Guldris m. fl. i skogskanter o. a. Dikas, vändes, eller plö-

jes en mark, hugges en skog, eller blottas myllan på något annat sätt,

strax visa sig unga plantor af denna ört. Man skulle kunna tro frön

ligga allestädes i beredskap och endast vänta på gynnsamma förhållan-

den för att gro. — Denna, jemte föregående art, heter hos de gamle

botanisterna (Rivinus, Plukenet) Cannabis spuria etc. och Lamium can-

nabinum etc. Fries behandlar dem (med varr.) närmare i sina Novi-

tiers mantissa II.

* Nässeldånet (Galeopsis pubescens Bess.) liknar Köddånet, men har (utom vid

lederna) mjukhårig, jämnare stjelk, bredare blad (de nedre nästan hjertlika) och längre,

mörkt-purpurröd krona med hvit- och gulaktig pip. Växer endast på några spridda

ställen.

3. ffljnkdånet

(Galeopsis Ladanum L.)

är omkring qvartershögt, (kort) mjukhårigt, och har mera trubbkantig,

vanligen rödaktig, jeran (vid lederna icke uppsvälld) stjelk, lansettlikt-

äggrunda eller nästan lausettlika, glest-naggsågade blad och åtskiljda

blomkransar. Blomkronan är vanligen 2 eller 3 gånger längre än fo-

dret, purpur- eller rosenröd. Fodret är icke sällan (särdeles på öppna

och torra ställen) beklädt med starkt luktande körtelhår.
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Växer på backar, öppna, sandiga ställen, torrare gärden och trades-

åkrar, mindre allmän än de båda föregående arterna. Blommar i Juli,

Aug. — På mycket torra och öppna ställen bli bladen smalare och

nästan helbräddade.

Utbr. genom Europa (undant. det nordligaste, Italiens öar, Grek-

land ra. m.), samt i Caucasien, Siberien och (inkoml.) norra Amerika.

De gamle botanisterna (Rivinus) kallade örten Ladanum (segetura

etc), hvadan dess nuvarande artnamn.

9» Befonica L.

Fodret 5-klufvet. Kronans pip krökt, lång; underläppen nästan

plan. Ståndarne nästan ständigt raka. Frukterna smalt-omvändt-ägg-

runda.

1. Humlesugan
(Betonica officinalis L).

En mångårig, fotshög eller högre, vanligen flerstjelkig, ra. e. ra.

hårig ört med enkla, raka och stadiga stjelkar, skrynkliga blad, de

nedre smalt-triangellika med något hjertlik bas, starkt naggade, de an-

dra nästan lansettlika och svagt tandade eller helbräddade; blomskäi--

marne äggrunda. Blomkransarne äro mycket täta, den nedersta vanligen

skiljd från de andra, hvilka äro axlikt närmade. Blomkronan är tera-

ligen mörkt purpurröd, nästan rödbrun (o: B. purpurea Bauh.), utvän-

digt hvithårig; pipen hvitaktig.

Växer i vestra Skånes skogstrakter (sällsynt) och blommar i Juli,

Aug. — Utbr. genom nästan hela Europa (undant. bl. a. det nordligaste)

samt i Caucasien och vestra Siberien. — J. Leche upptäckte först

(som svensk) Humlesugan (vid Stehag), upptog den i sina Primitier

(1744) och året derpå införde Linné upptäckten i sin Flora suecica.

Bladen smaka något beskt och saltaktigt. Friska örten kan or-

saka yrsel, den torra och pulveriserade nysning, så att växten synes

icke helt och hållet sakna verksamma egenskaper. Också användes den

fordom mycket i medicinen (hvadan artnamnet), men är numera bort-

lagd. Eoten, tagen invärtes, uppväcker äckel, kräkning och laxerär.

fLU, Stacliys L.

(Sysk-slägtet.)

Fodret 5-klufvet. Kronans pip nästan rak och kort, med en hår-

ring invändigt; underläppens sidor nedvikta. Ståndarne (de nedre) slut-

ligen vridna och ut- eller nedkrökta. Frukterna smalt-omvändt-ägg-

runda. — Starkt håriga örter.
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1. Skogssyskan
(Stachys silvatioa L )

är mångårig, omkring alnshög, upprat, upptill grenig, mörkgrön och

luktar illa (o: Stinknässla). Bladen iiro lijertlika eller äggrundt-hjert-

lika, spetsiga, sågade, vid blomkransarne korta, skilrmlika; blomkran-

sarne omkring 6-bloramiga. Kronan är mörkt-brunröd och på under-

läppen hvitaktigt tecknad.

Växer i lundar och busksnår, vid skuggiga berg och klippor, van-

ligen gruppvis, till Ångermanland och Jemtland. Blommar i Juli, Aug.

— Utbr. genom nästan hela Europa, samt i Caucasien, vestra och sö-

dra Siberien och norra Ostindien (Cachemir).

Skogssyskans lukt och skugga behaga paddor (L. vestg.-resa). Med

örtståndet lärer ylle kunna färgas höggult om detsamma, alunbetadt,

kokas i ett starkt spad pä den före blomniugen samlade (och torkade)

örten. Ehuru stinkande växten är, ätes den dock snålt af kon, och

skall öka mjölken utan att gifva den obehaglig smak (Retz.).

Eedan UrviNUs (1690) upptog örten såsom Stachys silvatica.

2. Kärrsyskao
(Stachys palustris L )

är mångårig, fots- eller alnshög, upprat, vanligen enkel, blekgrön och

har jemnbredt lansettlika, naggsågade, vid basen hjertlika eller rundade

blad, utan eller nästan utan skaft, till större delen äggrundt-lansettlika

skärmblad och 6—10 blommiga kransar. Blomkronan är blekt rödviolett

eller nästan hvit, med mörkare teckningar på underläppen. Rotstocken

kryper och dess grenar och leder bli slutligen knöliga (o: Svinknöla).

Växer vid kärr och stränder med Fackelblomster, Lysing o. a.,

samt, såsom allmänt ogräs, på fuktiga åkrar o. d. Blommar i Juli,

Aug. — Utbr. genom nästan hela Europa (undant. bl. a. Italiens öar

och Grekland) samt i Caucasien, Siberien, norra China och det nordli-

gaste Amerika.

Ortståndet har en obehaglig, frän lukt, så att boskapen vanligen

icke äter den, men svin uppsöka begärligt roten (rotstocken), hvars knö-

lar äro mjöliga och smaka temligen bra, så att de ock kunna använ-

das till nödbröd, helst torkade, malda och blandade bland sädesmjöl.

På sidländta åkrar blir Kärrsyskan ett besvärligt ogräs om den ostörd

får inrota sig. — Redan somliga gamle botanister upptogo växten så-

som Stachys palustris (Bauh., Riv.).
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3. ikersyskan
(Stachys arvensis L.)

är ettårig, qvarters- eller nära fotshög, upprat och vid roten vanligen

(uppkrökt) grenig. Bladen äro knappt tumslånga, trubbiga och trubb-

sågade, de nedre hjertlikt-äggrunda, de andra (blomkransarnas) mera af-

långa och vettande nedåt. Blomkransarna äro endast 4—6-blommiga.

Kronan är liten, hvit eller blekviolett, med rosenröda punkter och streck

på underläppen.

Växer på åkrar (isynnerhet sandiga), bland vårsäd (korn) i södra

Sverige, särdeles i Skåne och södra Halland. Blommar i Juli, Aug.

— Utbr. genom Europa (undant. det nordligaste) samt i Caucasien,

Algerien, på Canariöarne, Madeira, Azorerna och S:t Helena, i Brasilien,

på Jamaika o. s. v. — Förf. samlade den vid Messina blommande

(och nästan utblommad) d. 10 Mars.

Är mycket olik de båda andra arterna. Linné ansåg den länge

(i Spec. ed. 1 och Flora suecicas 2:a uppl.) höra till slägtet Glechoma,

ehuru han (Fl. suec.) ändå tvekade om den icke snarare borde räknas

till Stachys. I Flora suec. l:a uppl. upptager han den under slägtet

Sideritis och lemnar der på densamma den första egentligen botaniska

(om ock korta) beskrifning. J. Leche upptäckte Akersyskan (som svenk)

i Skåne (vid Öfvedskloster och Helsingborg).

Akersyskan har, liksom de andra arterna i slägtet, obehaglig lukt.

il. lieoiiurus L.

Fodret 5-klufvet. Kronans pip krökt, med en hårring invändigt;

underläppen smal, med nästan rätsidigt-elliptisk mellanflik och nedvikta

(små) sidoflikar. Frukterna trekantiga, med tvär, hårig topp.

1. Hjertstillan eiier Bonässlan
(Leonurus Cardiaca L.).

En två- eller flerårig, 1—2 alnar hög och vanligen mycket gre-

nig, mörkgrön ört, med seg stjelk. Kotbladen är stora och nästan

handlikt-hjertlika, de andra (blomkransarnes) vigglika, 3-klufna eller hela.

Blomkransarne äro mycket täta och bilda långa ax; småskärmarne syl-

lika. Blomkronan är rosenröd och hvitaktig, med mörkröda punkter

på underläppen och utvändigt tätt-hvitluden (slutligen tillbakavikt) öfver-

läpp. Ståndarknapparne äro beströdda med glänsande hvita punkter.

Växer vid vägar, byar och byggnader, på gårdar och grusställen,

i södra och medlersta Sverige. Blommar under Juli, Aug. — Utbr.

genom Europa (undant. bl. a. det nordligaste och Italiens öar. Grek-
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land), samt i Caucasien, Siberien, Kurdistan, på Hiraalaja och (inkoml.)

i norra Amerika.

Örten har besk smak och något stickande, obehaglig lukt. Be-

nämningarne Hjertstilla och Cardiaca (hos Lobelius, Fuchsius) tyda på

växtens fordna anseende mot hjertklappning. Bien besöka blommorna.

Bonässlan hör till de Kransblommor, som älska menniskans när-

het, ehuru den också kan lemna husknuten eller trädgårdsstaketet för

att bosätta sig bland andra växter på sandiga eller steniga utmärker,

stränder o. d. Den är tecknad redan i Til-Landz' Icones.

Ståndarknapparnes hvita punkter ledde Linné närmast till slägt-

bestämningen, enligt hans Skånska resa (sid. 231), der han omtalar

huru han vid Falsterbo kommit att "koksa på antherae, hvilka voro

punctis globosis notatse", tilläggande att "örten förut mycket brytt

botanisterna, som varit sysselsatta med indelningsverket". Och i sin

Mora suecica säger han att sagde puncta äro "apertis oculis inspicienda".

tis. Ballota L.

Fodret 5-tandadt; brämet vidgadt. Kronans pip rak, temligen

kort, med en hårkrets inuti; underläppens mellanflik stor, omvändt-

hjertlik. Frukterna smalt-omvändt-äggrunda.

Mångåriga, m. e. m, ludna, omkring alnshöga, mjuka, temligen

illaluktande örter med bredt- eller hjertlikt-äggrunda, sågade, skrynkliga

blad (de nedre trubbiga), knippvisa blommor i bladvecken och jeran-

bredt-syllika småskärmar.

1. Stinkmyntan eller Bosngan
(Ballota nigra L. — Ballota ruderalis Sw.)

är mörkare grön, vid torkning något svartnande (o: Marrubiura nigrum

Bauh.), och har mera äggrunda blad och äggrunda, långt och smalt

spetsade fodertänder. Blomkronan är vanligen nästan violettröd med

hvitaktig teckning, men omvexlar hvit (o: B. sepium Pers,).

Växer vid byar, gårdar och byggnader i södra och medlersta Sve-

rige. Blommar under Juli, Aug. — Utbr. genom nästan hela Europa

(undant. bl. a. det allra nordligaste), samt i Caucasien, Kurdistan och

Persien; i Algerien, på Madeira.

* B. alba L. (B. foetida Lam.), som är blekgrön och har mera hjertlika blad,

korta och breda, kortuddiga fodertänder, växer nästan endast på ballast-platser.

13. Jflarrubiuiii L.

Fodret 10-tandadt, med kroklikt uddiga, hårda, vexelvis mindre

tänder. Kronpipen kort; underläppens mellanflik bredt omvändt-ägg-

Nyman. Sv. Fanerog. — "
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rund, urnupen. Ståndarne inneslutna i kronpipen. Frukterna nästan

trekantiga, med tvärtrubbig topp.

1. Kransborren
(Marrubium vulgäre L.).

En mångårig, m. e. ra. hvitullig, fots- eller alushög, nedtill van-

ligen grenig ört med mycket skrynkliga och icke sällan vågiga, under

gropiga, nästan rundadt äggrunda, starkt- och ojemnt-naggade blad (de

nedre rundadt hjertlika) och mycket täta, nästan klotrunda blomkransar

i bladvecken. Blomskärmarne (småskärmarne) äro syllika med hård,

kroklik spets. Blomkronan är liten, hvit, dess öfre läpp smal och tu-

klufven.

Växer vid vägar, gator, gårdar och byggnader, i södra och raed-

lersta Sverige, särdeles på lerig mark. Blommar i Juli. — Utbr. ge-

nom Europa (undant. det nordligaste) samt på Canariöarne, i Algerien,

Orienten, Caucasien, norra Ostindien (Cachemir), norra Amerika till

Mexico (och i Brasilien, Chili).

Thé på Kransborrens blad är nyttigt att dricka mot pussighet,

slem m. ra. Detsamma har också, med Isop och Lakritzrot, gjort god

verkan i svår och envis heshet. — De mogna blomkransarne haka sig

medelst blomfodrens krokar fast vid både menniskor och djur liksom

Kardborrar, hvarigenom fröens spridning underlättas. Emedan blom-

morna sitta ganska tätt, bli foderkrokarne så invecklade i hvarandra att

hela kransen vanligen lossnar på en gång. Örtståndet har en teraligeu

stark lukt. — Redan Clusii Historia (1601) upptager örten såsom

Marrubiura vulgäre. I Bauhins Pinax heter den M. album vulgäre.

5. NEPETEiE.

Fodret nästan regelbundet eller tvåläppigt. Kronan tvåläppig.

Ståndarne 4, tvåväldiga, men de nedre kortare, parallela (åtm. innan

knappbristningen).

14. Dracoceplialuni L.

(DrakLlom-slägtet).

Fodret tvåläppigt-5-tandadt, den öfversta tanden bred och ensam

bildande öfverläppen. Kronans svalg uppblåst (o: Blåsgom Liljebl.);

underläppens sidoflikar korta, mellanfliken stor, djupt-oravändt-hjertlik.

Ståndarknapparue håriga.
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1. Ruysch's-örten
(Dracocephalum Ruyschi,ina L.).

En mångårig, vanligen fotshög, nästan alldeles glatt ört med tem-

ligen stark lukt. Bladen äro nästan jemnbreda, helbräddade. Ii—

2

tum länga; skärmbladen korta, spetsadt-äggrunda. Blomkransarne bilda

ett tätt och kort ax. Blommorna äro tumslånga, blåvioletta.

Växer på ängar och torra, öppna betesmarker i Vester- och Öster-

götland, Småland (och vid Vesterås), men på mycket spridda ställen.

Blommar i Juli. — Utom Sverige utbr. (spridd) nästan endast i med-

lersta och östra Europa (Norge, Finland och Eyssland, Ungern, Öster-

rike, Bayern, Schweiz, Piemont, Dauphiné, Pyrenéerna).

Ammanus (ruthen.) benämnde denna växt Ruysciana (glabra etc),

hvadan dess nuvarande artnamn. Såsom växtens upptäckare i Sverige

nämner Linné (i Elora suec.) H. Bark (Hulu ängar, Hvetlanda socken,

i Småland), Boström (Olleberg) och D. Leche (Alingsås).

* D. thymiflorum L., som är ettårig och har äggrundt-aflånga, trubbiga, glest-

naggaJe blad, temligen glesa, men talrika, blomkransar och små blommor, väser (förv.P)

i Upland, särdeles i och vid Upsala.

15. ]Vepeta L.

Fodret nästan regelbundet-5-tandadt. Kronans svalg vidgadt; under-

läppens sidoflikar korta och (vanligen) nedvikta, mellanfliken mycket

större, rundad, djupt skålig, naggad. Ståndarne slutligen utkrökta.

1. Kattmyntan
(Nepeta Cataria L).

En mångårig, omkring 3 fot hög, rakt-upprät, kort- och tunnt-

gråluden ört med (särdeles för kattor) angenäm lukt. Bladen äro hjert-

lika, djupt tandadt-sågade, under hvitgrå. Blomkransarne (upptill) axlikt-

närmade, glest-greniga, med smala småskärmar. Blomkronan är hvit, med

rödpunkterad läpp. Fodret snedt.

Växer vid vägar, byar och gårdar, på grusiga och steniga (eller

brända) ställen, i södra och medlersta Sverige (spridd). Blommar i

Juli och Aug. — Utbr. genom nästan hela Europa (undant. bl. a. det

nordligaste), samt i Caucasien, Siberien, Orienten (Libanon), norra Ost-

indien (Cachemir), och (inkoml.) i norra Amerika och på Cap.

Kattmyntan har en egendomligt aromatisk lukt. Örtståndet, som

thé, anses vara verksamt medel mot bleksot. Växtens lukt behagar

högeligen kattor ("ut vix arceantur in hortis ubi sata"); man ser dem

gnida sig mot växten under åtbörder som uttrycka det välbehag de

känna. Också kallade de gamle botanisterna (DoDONaeus) örten Cataria
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(neml herba), hvilken benämning Linné bibehöll som artnamn. — Bien

besöka gerna blommorna, och bönderna gnida nya bikupor med örten

för att locka svärmen att sätta sig deri (Eetz.).

16. Cileclioma L.

Fodret nästan regelbundet-5-tandadt. Kronans svalg plattadt;

underläppens mellanflik omkring dubbelt större än sidoflikarna, platt,

urnupen. Ståndarknapparue parvis närmade och bildande ett kors.

1. Jordrevan
(Glechoma hederacea L.)-

En mångårig, krypande ört med nästan glatta, naggade, rnndadt-

hjertlika eller (de nedre) njurlika blad, vanligen 6-blommiga, ensidiga

blomkransar i bladvecken, borstlika småskärmar och långa blommor (obe-

tydligt kortare än bladen). Kronan är blåviolett, med mörkare fläckar

på svalget och underläppen.

Växer i skogskanter, lundar, på buskiga ängar, på gräsmarker, vid

skugo"iga gärdesgårdar, allmän till Ångermanland och Jemtland. Blom-

mar bäst i Maj (men både tidigare och sednare). På fuktigare mark

har den större (| tums) och mörkare blommor. — Utbr. genom hela

Europa, samt i Caucasien, Siberien, på Japan och (inkoml.?) i norra

Amerika.

Jordrevan är en bland vårblommorna och visar sig icke sällan i

sällskap med Hvitplistern och Korskålen, bland hvilka dess mörkblå,

täcka blommor göra en god verkan. Det är under den behagliga tid

då den unga våren står klädd i sin nya skrud, då de nyutvecklade

tvåvingade insekterna låta höra sina första surrningar. — De gamle bo-

tanisterna (Bauhinus) kallade Jordrevan Hedera terrestris, hvadan art-

namnet (hederacea). Under denna benämning är den också tecknad i

Til-Landz' Icones (1683). Den har temligen svag, något aromatisk lukt,

är besk och lindrigt skarp, lösande, diuretisk och sårrenande, men an-

vändes knappt numera. Lindrigare frossor ha stundom botats med thé

på friska örten. På ängar säges den hindra gräsväxten och utmagra

marken genom sina krypande skott.

6. THYME^.

Fodret tvåläppigt eller nästan regelbundet. Kronan tvåläppig.

Ståndarne 4, tvåväldiga, icke parallela utan antingen rakt utstående eller

båglikt-inkrökta.
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19. Orlganum L.

Fodret (hos vår art) nästan regelbundet 5-tandadt. Ståndarne ut-

stående (raka), långa.

1. Dostan
(Origanum vulgäre L.).

En mångårig, fots- eller nära alnshög, temligen starkt luktande

ört med äggrunda, tumslånga, nästan helbräddade blad och stor, arra-

grenig, genom skärmarna nästan violett blomvippa. Blommorna bilda

gyttrade, täta och korta, nästan 4-kantiga ax med nästan ovala skär-

mar, hvilka slutligen (nästan kottelikt) täcka blomfodren. Blomkronan

är rosenröd, liten.

Växer på steniga skogsbackar, på öppna och soliga ställen bland

klippor och buskar, i södra och medlersta Sverige. Blommar i Juli,

Aug. — Förekommer stundom (Nyköpingsskären) med nästan hvita blom-

mor och gröna skärmar. — Utbr. genom hela Europa (undant. det

allra nordligaste), samt i norra Afrika, på Canariöarne och Madeira, i

Orienten, Caucasien, Siberien, norra Ostindien och norra Amerika (För-

enta Staterna).

Genom sin krypande rotstock blir Dostan m. e. m. sällskaplig,

men är, hvilket också händer med andra Kransblommor, icke så sällan

nästan tvåbyggare, i det somliga stånd ha mycket långa ståndare men

kort stift utan märke, under det andra nästan sakna ståndare men ha

utbildade märken; hos de sednare är blomkronan mindre. — Orten,

som i Upland kallas Kon ing, har stark kryddlukt, bitter smak, och

har fordom brukats till bröstthé. Den ger god smak åt öl och dricka

och hindrar det (till en tid) att surna. Kan också användas i stället

för mejram. Bladen kunna, torkade, nyttjas som thé (troligen det bä-

sta inhemska surrogat för chinesiskt), hvartill de böra samlas unga,

sköljas i varmt vatten, torkas på varma plåtar och inläggas i täta do-

sor (o: Theae succedaneum Wahlborgii L.). Dessutom lärer Dostan,

med vissa tillsatser, färga behörigen beredt ylle vackert röd t. — Eedan

hos Camerarius heter den Origanum vulgäre (O. silvestre Bauh.).

18. Tbynius (L.)

Fodret tvåläppigt, med tretandad öfver- och tuklufven underläpp.

Ståndarne utstående (raka).

1. Backtimjan
(Thymus Serpyllum L).

En lågväxt, välluktande, mångårig, mänggrenig ört (egentligen ört-

buske) med smala stjelkar (de blomlösa krypande), små, helbräddade, vid
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basen hårkantade, trubbiga, vanligen smalt-omvändt-äggrundt-ovala eller

lansettlika blad, korta, axlikt närmade, enkla blomkransar i bladvecken,

mycket små blomskärmar (sraåskärmar) och violettröda (sällan hvita)

blommor.

Växer på öppna, torra, helst sandiga eller grusiga, magra backar

och hedar, allmän i södra och medlersta Sverige (i det norra mycket

spridd och i Lappland icke alls). Blommar i Juli, Aug. — Bladen

äro starkt nerviga, men omvexla bredare och smalare, stundom nästan

jeranbreda. Växtens hårbeklädnad varierar starkare och svagare.

Utbr. genom nästan hela Europa (men isynnerhet det nordliga

och medlersta), samt i Caucasien, Siberien, på Himalaia o. s. v.

De gamle botanisterna (Bauhinus, DoDONaeus) benämnde Back-

timjan Serpyllum (vulgäre etc), hvadan dess nuvarande artnamn. Så-

som "Serpillum" tecknas den också i Til-Landz' Icones (1683). Den

bildar med sina smala och krypande stjelkar och små men talrika blad,

låga och lätta mattor, och ännu under sensommaren pryder, och icke

sällan nästan täcker, den torra backar o. d. med sina små men talrika

blommor, hvilka utgöra biens vällust. Växten blir icke sällan nästan

tvåbyggare, och man kan, säger Vaucher, urskilja de båda olika sla-

gen vid första blicken, utan närmare undersökning, Ståndarväxten bil-

dar nemligen glesare, högre stånd och har större, blekare blommor,

men den andra tätare och lägre stånd med mindre och mörkare blom-

mor, — Fåren äta gerna Backtimjan, och tros densamma göra deras

kött smakligare. Den innehåller, isynnerhet i blad och blommor, tem-

ligen mycken flyktig olja, genom hvilken den blir (såsom extract eller

destillat) användbar till delande och stärkande baddningar eller krydd-

påsar, såsom vid stötar, tandvärk m. m., och har ansetts bättre än

Trädgårdstimjan. Det är denna olja, som gör bladen välluktande då de

gnidas. Dekokt eller thé på topparne lärer vara verksamt mot rus-

hufvudvärk.

* T. Chamaedrys Fr. liknar den vanliga Backtimjan, men är större och har

mera äggrunda, mindre nerviga och håriga blad och uppkrökt, 2- eller 4-radigt små-

luden stjelk (hos den vanliga är stjelken rundtorn småluden). Den växer mest i Ble-

kinge och det dertill gränsande Småland.

19. Calamintlia Mnch.

Fodret tvåläppigt, med tretandad öfver- och tudelad underläpp; pi-

pen bukig på undre sidan. Ståndarne (åtm. de längre) krökta mot

bvarandra.
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1. Harmyotan
(Calamintha Acinos Bth. — Thymus Aciiios L.).

En ettårig (eller varaktigare), vanligen omkring qvarters-, stundom

fotshög, merendels flerstjelkig ört med nästan äggrunda eller ovala,

glest-sågade blad, omkring 6-blommiga bladveckskransar, mycket små

eller inga blomskärmar (små-) och blekvioletta blommor.

Växer på torra backar och andra torra, helst grusiga eller steniga

ställen, allmän i södra och medlersta Sverige, men i det norra endast

på några spridda ställen. Blommar under sommaren. — Förekommer

stundom med hvita blommor.

Utbr. ganom nästan hela Europa, samt i Caucasien, Barbariet.

Orten kallas hos de gamle botanisterna (EiviNUs) Acinos, hvadan

dess nuvarande artnamn.

«0. Clinopodium L.

Fodret tvåläppigt, med treklufven öfver- och tudelad underläpp.

Ståndarne krökta mot hvarandra upptill (under öfre kronläppen).

1. Bergmyntan
(Clinupodium vulgäre L.).

En mångårig, 2—3 qvarter hög, hårig, vanligen enkel ört med

äggrunda, glest naggsågade blad och sammansatta, mycket täta och

mångblommiga bladveckskransar med borstsmala, talrika och svepelika

bloraskärmar (o: Ringborste Liljebl.) samt violettröda blommor.

Växer på torra betesmarker, ängsbackar och bland stenar och bu-

skar på soligare bergsluttningar. Blommar i Juli, Aug. — Utbr. ge-

nom nästan hela Europa (undant. det allra nordligaste), samt i Algerien,

Orienten, Caucasien, vestra och södra Siberien, norra Ostindien (Cache-

mir) och (inkoml.?) norra Amerika.

Också Bergmyntan har icke sällan nästan enkönade blommor, så

att märkena bekomma ståndarmjölet mest genom insekter. Blomkronans

underläpp är besatt med radvisa hår, hvilka uppsamla mjölet då knap-

parne öppna sig. Då insekterna, lockade af honingsvätskan, som den

gulaktiga körteln i blommans botten utsöndrar, komma och beröra dessa

hår, medtagas de i dem sittande pollenkornen och strykas på märket. —
Bergmyntans örtstånd lärer lerana ett utmärkt godt thé samt dessutom

duga till yllefärgning (guldgult).

7. MENTHOIDE/E.

Fodret nästan regelbundet. Kronan nästan regelbundet 4-klufven

(trattlikt-klocklik). Ståndarne lika eller nästan lika långa, utstående.
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91. lUentlia L.

(Myntornas slägte).

Fodret 5-tandadt. Kronans öfre flik bredare än de andra, ra. e.

ra. urnupen. Ståndarne 4. Frukterna äggrunda • eller ellipsoidiska.

Myntorna äro mångåriga, starkt luktande örter med krypande rot

(rotstock), sågade, tydligt-nerviga blad och täta blomkransar (i bladvec-

kea eller närmade) raed smala smäskärmar. De variera mycket, särde-

les till beklädnaden, så att de kunna vara m. e. m. glatta, håriga

eller ludna. Blommorna bli icke sällan nästan enkönade.

a. Spetsmyntor. Blomkransarne närmade till ax; deras

skärmblad små.

1. Spirmyntan
(Mentha silvestris L.)

är 1—2 alnar hög, gråluden och har svartaktig, stark rotstock, lansett-

likt-aflånga, nästan oskaftade, hvasst-sågade blad med tvär eller något

hjertlik bas och blekröda eller blåhvita, små men talrika blommor, hvilka

bilda långa och smala ax. Blomkronan är hårig.

Växer på fuktiga ställen i Skåne (här och der); i Östergötland,

Småland, på Öland och Gotland sällsynt, samt förv. i täppor o. d. upp

till medlersta Sverige. — Blommar i Aug., Sept. Den uppträder gerna

talrikt. — Förekommer stundom (i Skåne) med stora och breda, mest

ovalt-hjertlika blad.

Utbr. genom Europa undant. det nordligaste, samt i Caucasien,

Siberien, norra Ostindien, jOrienten, Abyssinien, Egypten, Algerien, på

Canariöarne (och Cap).

Eetzius var den första, som (i sin Florae Scaud. Prodr. 1779)

upptog Spirmyntan bland svenska växter.

* M. viridis L. (Grönmyntan) liknar mycket Spirmyntan, men liar alldeles gröna,

nästan glatta blad. Förv. på några ställen i södra Sverige.

b. Kr ans mynt or. Blomkransarne i bladvecken, eller de öf-

versta närmade till ett klot.

2. Vattenmyntan
(Mentha aquatica L.)

är vanligen nära alnshög eller högre, mera storbladig och storblommig

än de andra arterna. Bladen äro äggrunda eller äggrundt-ovala, skaf-

tade, trubbadt-sågade, stundom två tum breda. De öfversta blomkran-

sarna bilda vanligen ett bladlöst klot. Blommorna äro nästan alldeles

glatta, blekt-blåvioletta, med mycket långa ståndare; fodertänderna spetsade.
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Växer vid stränder och vattendrag i södra och raedlersta Sverige

(och i Ångermanland). Blommar i Juli, Aug. — Förekommer med en-

dast kransvisa blommor, och då stundom (Kullaberg i Skåne) alldeles

luden. På (medl.) Östersjöns o. a. stränder blir den nästan alldeles

glatt, med små, något köttiga, svagt-naggsågade blad, mindre, kort-

ståndrade blommor och starkare lukt.

Utbr. genom Europa (undaut. det allra nordligaste) samt i Cau-

casien, Siberien, Palestina (Jordans stränder), Algerien; på Azorerna,

Madeira och Cap; i Brasilien, norra Amerika o. s. v.

Har behaglig lukt.

* M. sa t i va Fr. liknar Vattenmyntan, men har vanligen endast bladveckskran-

sar, och deras knippen bli slutligen skaftade. Växer spridd i södra ocli medlersta Sve-

rige (s- "Hjertansfröjd").

3. Kryddgårdsmyntan
(Mentha gentilis L.)

är omkring alnshög (1—3 fot) och har äggrunda, kort- eller mycket

kort skaftade, spetsigt sågtandade blad med utstående tandspetsar, blom-

kransarne alla i bladvecken och slutligen något skaftade, körtelprickigt

blomfoder med syllika tänder; blåaktig krona.

Växer på odlade eller grusiga ställen, helst på fuktig mark, i sö-

dra och medlersta Sverige (särdeles i Småland : "Krusmynta" enligt Fr.).

Blommar i Juli, Aug.

Utbr. nästan endast i raedlersta och norra Europa (undant. det

allra nordligaste).

* M. pratens is Sole, M. rubra Fr. är nästan alldeles glatt och har nästan

lansettlika och nästan alldeles oskaftade blad. Växer sälls. i Skåne.

4. Hästmyntan
(Mentha arvensis L.)

är vanligen nära eller omkring fotshög, mjuk och hårig, rent grön och

luktar icke så behagligt som de andra arterna. Bladen äro vanligen

äggrunda eller äggrundt-elliptiska, glest- och grundt-trubbsågade, (kort-)

skaftade. Blommorna bilda nästan klotrunda bladveckskransar och äro

små, (något mindre än hos de andra), blekt violettröda, med kortare

(klocklikt), kort och bredt tandadt foder.

Växer på fuktig (och sandig) mark, såsom vid stränder, helst

bland gräs, vid diken, på åkerrenar o. s. v., allmän. Blommar i Juli och

Aug. — På kalare ställen, klippiga stränder o. a. blir den ipke sällan

glattare, stelare och mörkare, dragande i violett. — Pä Lapplands san-

diga stränder blir den stundom mycket spädare, glattare, blekare och
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smalbladigare (o: M. lappouica Whlnb.). — På ett par ställen i Skåne

och Blekinge växer en underart (M. agrestis Sole) som är luden och

har breda (nära 2 tum) och korta, något hjertlika, starkt-sågade blad

och mindre blommor.

Utbr. genom nästan hela Europa samt i norra och medlersta Asien,

i Caucasien.

Hästmyntan har stark lukt, men som är mindre angenäm än

Vattenmyntans. Då kor betat den i större mängd, säges deras mjölk

icke löpna utan bli oduglig till ostberedning. — Växten anses nerv-

och magstärkande, men icke så verksam som t. ex. Krusmyntan.

Kännedomen om slägtet Mentha och dess inhemska arter var

länge mycket ringa, tills Fries i sina Novitier noga bestämde och ut-

redde alla våra Myntor. Förut kände man endast 2 eller 3 arter så-

som svenska. 1 Novitiernas raant. Ill lemnar han också anmärkningar

om Menthse. 1 F. W. Areschougs Botaniska Observationer (Lund 1854,

diss.) meddelas kännetecken för M. aquatica L. (med M. sativa Fr, så-

som var.), M. gentilis L. och M. arvensis L. Hartman ansåg (1850)

M. gentilis Fr. vara Linnés M. sativa, Fries' M. sativa nästan detsam-

ma som hans M. Agardbiana, och M. rubra Fr. vara M. gentilis L.

;39. Ijycoims L.

Fodret 5-flikigt. Kronans öfre flik något bredare och sidoflikarne

något mindre än de andra. Ståndarne 2. Frukterna vigglikt-oravändt-

äggrunda, trekantiga.

1. Strandklon
(Lycopus europeeua L.).

En mångårig, omkring alnshög eller högre, m. e. m. hårig ört

med krypande rot (rotstock), rödaktig stjelk, nästan ovala eller äggrundt-

ovala, bugtigt-inskuret-sågade, 2 till 3 tum långa blad, de nedre m. e.

m. pardelade, isynnerhet vid basen, och små hvita, något rödprickiga,

invändigt håriga blommor i täta bladveckskransar med små, smalt-lan-

settlika skärmar.

Växer på stränder, i kärr och på annan fuktig (helst sandig)

mark och blommar under sommaren (Juli, Aug.). — På mycket skug-

giga ställen blir den nästan alldeles glatt. — Icke sällan träffas en och

annan blomma med 4 ståndare, men två outbildade; och i somliga

blommor saknas ståndare alldeles.

Utbr. genom nästan hela Europa, samt i Barbariet, Orienten (Li-

banon), Caucasien, Siberien, norra Ostindien (Kabul).
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Örten eller dess dekokt, kokad med jernvitriol, säges lemna en

vacker och på både linne, ylle och silke varaktig svart färg. Kor och

hästar äta icke växten. "Landstrykare, som vilja passera för zigenare,

skola med saften af denna örten färga huden i ansigte och på hän-

der" (Retz.).

* Elsholtzia cristata W. (Kryddmyntan), en ettårig ört med små, rödhvita

blommor i ensidiga, kammskärmade ax, växer förv. (spridt) i södra och medl. Sverige.

XIII. HENYANTHEJE.

1. Menyantlies L.

1. Vattenklövern eller Bläckern
(Menyanthes trifoliata L.).

En mångårig ört med krypande, trind, stjelklik rotstock, långa,

hvita, med talrika, greniga trådar besatta rottågor, trefingrade blad (o:

Blek. Trebening, Östg. Vatten väplin g), och hvita, utvändigt blekt

Tosenröda blommor i tät, upprat klase (vanligen kretsade 3 och 3) på

trind, qvarters- eller nära fotshög stängel. Blomfodret är 5-deladt.

Kronan trattlik, något köttig; brämet 5-deladt, invändigt tätt skägghå-

rigt. Ståndarknapparne mörkbruna.

Växer i kärr och på kärrängar, allmän. Blommar i Juni. — Har

stundom (monstr.) alldeles delad och nästan glatt blomkrona.

Utbr. genom nästan hela Europa, samt i Caucasien, norra och

medlersta Asien och norra Amerika. ,

Vattenklövern hyser en ren och magstärkande beska, som bibe-

håller sig äfven hos den torkade växten. Örten (bladen) användes dels

såsom pulver, dels som dekokt eller extrakt, och är särdeles nyttig i

vattusot, gikt, frossa och skörbjugg (hvarvid den kan kokas i dricka,

som ymnigt fortares, eller ock intages den vårtiden utpressade saften).

Likaledes mot mask, såsom pulver eller dekokt (begagnas under 14 da-

gar eller längre); dekokten är dessutom sårrenande. I Dalarne kallas

växten Trosk, Tröska m. ra. (såsom nyttig mot "torsk"). I Småland

kallas den för smakens skarpa smak Saltbläcker (L.) (ordet Blackar

härledes enligt Eries från det fornsvenska blecka, som betyder inskära,

klyfva). De gamle botanisterna kände växten mest såsom en "Trifoli-

um" (o: T. palustre Bauh. T. fibrinum Till. ic). — I Vestergötland har

den länge brukats i stället för humla att lägga pä dricka och öl. Bäst

är att koka dekokt pä bladen och tillsätta den till drickat eller ölet
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jemte humla. Roten (rotstocken) har stundom, torkad och pulveriserad

och blandad med något sädesmjöl, använts till nödbröd bland Lapp-

lands och Vesterbottens nybyggare, hvilka ock lära använda den till föda

åt kreaturen vid foder- eller betesbrist. Bladen finnas på apoteken

(o: Trifolium aquaticum Pharra.). Steinraejers upplaga af Palmbergs

"Svenske Ortekrantz" (1733) upptager hela 30 sidor om örtens medi-

cinska användning.

Bland de egentliga kärrväxterna torde Vattenklövern snarast göra

sig omtyckt för sin utomordentliga täckhet och friskhet. Vi ha redan

bl. a. omtalat dess rotstock. Denna slutar i en knopp, som öppnar

sig frampå våren. Då utveckla sig snart bladen på långa skaft, hvilka

nedtill slidlikt omsluta stängeln, som nu också (eller stundom förr) ut-

vecklas. Denna tillväxer hastigt och bär snart en spira rosenröda blom-

knoppar med violett foder. Knopparne utslå, och hvar och en bildar en

den täckaste hvitröda, med mjuka hår, liksom med fransar, inuti klädda

lilla vas. — Genom sin vidt krypande rotstock bidrager Vattenklövern

mycket att binda lösa kärr och dyiga strandängar, der den icke sällan

växer så tätt att rotstocken bildar en temligen säker gångmatta öfver

den lösa dyn.

XIV. POLEMONIÄGEiE.

1. Polenionium L.

Blomfodret 5-klufvet. Kronan trattlikt-hjullik, med 5-deladt bräm;

vid svalget en hårlikt-sargad ring. Ståndarne nedkrökta, utgående vid

kronsvalget (men vidväxta hela pipen), olikstora, vid basen breda, frans-

kantade, krökta mot hvarandra och täckande svalget. Märken 3, smala;

stiftet trådlikt; under fruktämnet en skållik, bugtig disk. Fröen tre-

kantiga, i rader längs den trevingade midtpelaren.

1. Blågallet, Blåljuset
(Polemoniurn coeruleura L.).

En mångårig, alnshög eller högre ört med vexelvisa, parbladiga

blad, äggrundt-lansettlika småblad och klart blå (sällan hvita), inuti bot-

ten guldgula, nära | tura långa blommor i klaslika knippen, hvilka

bilda en toppvippa. Vippans grenar äro småhåriga. Fröhuset är något

kortare än blomfodret, omkring 3 linier långt.

Växer på ängar och vid vattendrag i Lappland (allmännast i

Torne-Lappmark) och Norrland, särdeles i Jemtland (in pratis Jemtiae
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ad acervos lapidura frequens. Hagström jerat. L.) och Herjedalen; dess-

utom förvildad här och der såsom allmänt odlad till prydnad i träd-

gårdar. Blommar i Juni, Juli och mognar tidigt.

På några ställen i Lappland växer en underart, som har glesare

småblad, enklare blomvippa med ullhåriga grenar och mera klocklik

krona (o: P. coeruleum campanulatura Th. Fr.).

Utbr. isynnerhet i norra, medlersta och östra Europa, i Caucasien,

Siberien, på Himalaia; dessutom i N. Amerika.

Eedan O. Eudbeck och Linné anmärkte denna växt i Lappland

och den sednare omtalar (Flora lapp.) huru han en gång såg stjelkar

med blå blommor och andra med hvita från en och samma rot. P.

Kalm meddelade Linné växten från Österbotten och Karelen, och Bi-

berg från Medelpad. Eudbeck upptager den såsom Polemoniura vul-

gäre etc; Bauhins Pinax såsom Valeriana coerulea.

Kor och får lära särdeles begärligt äta BlåguUet. Dess namn

häntyder på blommans blå krona och guldgula ståndarknappar.

2, Dlapensia L.

Blomfodret 5-deladt, med 3 små skärmar. Kronan nästan fatlik,

med 5-deladt bräm. Ståndarne likstora, uppräta, utgående i kronsval-

get (men vidväxta hela pipen); strängarne tunna, temligen breda; knapp-

rummen spärrade genom det breda, nästan triangellika bandet. Märket

3-knöligt eller nästan knopplikt; stiftet trådlikt. Fröen rundade (eller

nästan täruinglika); deras fästen lossnande från midtpelaren nedtill.

1. Polörten
(Diapensia lapponica L.).

En liten lågväxt, mångårig, ständigt grön ört (örtbuske), som bil-

dar hårda, täta tuvor med läderartade, tunglika, små (endast liniebreda)

blad. Blommorna sitta ensamma i topparna, på uppräta, omkring tums-

höga skaft och äro snöhvita, omkring 4 linier breda.

Växer på fjellen (särdeles Lapplands och Jemtlands), på de torra,

öppna och blåsiga högslätterna, helst bland och på mossiga stenar. —
Utbr. nordligaste Europa, arktiska Siberien och Kamtschatka samt

nordligaste Amerika.

O. Eudbeck d. y. upptäckte Polörten i Lappland (1695) och lät

måla den. Linné anmärkte växten under sin lappska resa, bestämde den

botaniskt, benämnde, beskref och lät rita den i sin Flora lapponica (I.

pl. 1. fig.), hvarvid han likväl anmärker att figuren icke är "optima"

såsom gjord efter ett torrt exemplar (den uttrycker likväl bra nog väx-

tens allmänna utseende). Wahlenberg (Flora lapponica) och Swartz (i



142

Svensk Botanik VIII) skildrade och tecknade den sedan närmare. "Den
blommar hela Juli eller längre och pryder dä fjellen med sin rena hvit-

het. Bland alla fanerogama växter är Polörten den mest köld-tå-

lande, såsom kunnande under hela den ytterst stränga vintern hålla sig

grön på de mest genomblåsta och nästan aldrig snöklädda fälten. Då
jag reste genom högfjällen under kallaste vintern, såg jag allestädes dess

bladtuvor stå bara och lika gröna som om sommaren. Jag undersökte

derföre, under mitt vistande i Rörstad, bladens anatomiska byggnad

(deras ryggnerv har endast några vedceller utan spår till spiralkärl; cel-

lulosan blåsig eller snarare grynig). Roten är temligen lång och smal

och icke träig. Den utbreder sig upptill i bladiga, mångåriga grenar,

hvilka bilda en kullrig tuva, så hård att den knappt kan nedtryckas

med foten". (Whlnb. Flora Lappon., öfvers.).

XV. LI6USTRINEJ.

1. lilgiistriini L.

Blomfodret 4-tandadt, litet. Kronan trattlik, med 4-deladt, ut

stående bräm. Frukten ett 2-rummigt bär; rummen 2(—l-)fröiga.

1. Ligustern
(Ligustrum vulgäre L.).

En 3—4 alnars buske med långa och smala grenar, mörkgröna,

bredt-lansettlika, glatta och släta, något uddspetsiga, helbräddade blad,

små men talrika, hvita blommor i tregrenadt-sammansatta, täta, upp-

räta toppvippor och svarta bär. Rötterna äro små och korta, spridda

både nedåt och åt sidorna, med många smårötter.

Blommar i Juni, Juli. Bladen sitta qvar på busken ända till

vintern (i mildare klimater bibehåller busken ständigt sina blad).

Växer på steniga backar (öppna, blåsiga ställen L.) på Bohusläns

öar, vild; förvildad på några ställen i södra och medlersta Sverige.

Kalm upptäckte Ligustern (som svensk) i Bohuslän (1742), "på hol-

marne i stor myckenhet bland stenar uti backarna mestadels alltid på

solsidan" (Vet. Ak. handl. 1743). Linné såg den också (1746) på Orust

och råder (i Vestgöta-resan) dem, "som i Sverige vilja anlägga Liguster-

häckar i sina trädgårdar", att derifrån hemta växten.

Ligusterns bär färga violett, med vitriol grönt, med syror svart,

men allt obeständigt, och användes fordom till ett slags bläck, hvadan

de kallades Präntebär (af pränta = skrifva), liksom de ännu i Bohus-
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län lära begagnas till att färga tyg svart. Till mindre häckar passar

Ligustern mycket väl; den är icke noga på jordmän (men trifves bäst

i lerblaadad och något fuktig), låter väl klippa sig och planteras lätt

med sticklingar. Der busken står ensam, kan den bli 6 alnar hög och

dess stam 3 eller 4 tum i tvärraått, med hård och seg, hvit och tät

ved. Den är ganska täck, särdeles under blomningen, då de hvita

blomvipporna bryta sig bra mot de mörka, nästan glänsande bladen.

Utbr. genom nästan hela Europa undant. det nordligaste, samt i

Caucasien, Algerien. — Bauhins Pinax (1671) upptager busken såsom

"Ligustrum germanicum".

* Syrenen (Syringa vulgaris L.), som allmänt odlas i trädgårdar, förekommer

stundom förvildad.

2. Frax inus L.

Mångbyggare, utan blomhylle (hos vår art). Frukten en tunn

och smal, 2-rumraig, men slutligen merendels 1-rummig och 1-fröig

vingnöt.

1. Asken
(Fraxinus excelsior L.).

Ett storväxt träd (det blir icke sällan 100 fot högt) med i all-

mänhet rak och temligen jemn, utväxt 2—4 fot bred stam, gråaktig,

yngre slät, bark och upp- och utstående grenar, hvilka bilda en hög,

upptill m. e. m. utbredd krona; qvistarne äro något platta, mest kors-

vis motsatta, grågröna, ärrknöliga, vid lederna mycket vidgade. Roten

utbreder sig mycket och med vågräta grenar. Veden är nästan hvit,

hård och seg. Knopparne äro stora, nästan svarta (svartbrunt-kort-tät-

ludna). Bladen äro parbladiga med uddblad; småbladen vanligen 9 eller

11, motsatta, ovala eller lansettlika, spetsade (uddbladet ofta omvändt-

äggrundt-), upptill sågade, 2—3 tum långa; i början äro de dubbel-

vikta och slutligen lossna de från det gemensamma skaftet. Blommorna,

hvilka utvecklas före bladen (på bar qvist), ur egna sidoknoppar, äro

små men talrika, raörkvioletta och grönbruna, och bilda motsatt-greniga

vippor. De tvåkönade och spirvipporna äro temligen glesa, pyramidlikt

äggrunda, 2—3 tum långa; ståndarvipporna mindre men täta. Prukt-

vipporna bli slutligen hängande; de sitta länge (vanligen öfver vintern)

qvar på trädet. Frukterna äro tumslånga eller längre, lansettlikt-aflånga,

i spetsen vanligen grundt- och snedt-urnupna.

Växer i skogar och lundar, helst på något fuktig mark, i södra

och medlersta Sverige (till 62°), och planteras dessutom allmänt vid

vägar och gårdar. — Blommar i Maj. Bladen utslå sent, senast bland
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svenska träds, och falla dertill tidigast (i raedlersta Sverige i slutet på

Sept. eller början på Oct.), "raeu ersätta den korta glädjen med en

mörkgrön — lagom skuggig krona" säger Linné, som räknar Asken bland

våra "fyra ädla träd (arbor una ex quatuor nobilibus patrise)". —
Fröen mogna i Oct., men gro först på andra eller tredje året sedan de

kommit i jorden om de icke strax sä sig. — Enligt Dir. Stenbergs

iakttagelser är asken bland de träd, som bilda nya rötter om våren

(icke om hösten). — Då Asken utslår sina blad äro frostnätterna förbi,

de första sädesaxen visa sig och våren står i skönaste blomma. — Utbr.

genom nästan hela Europa utom det allra nordligaste, i Caucasien.

Askträdet växer fort; bäst på öppen mark och i lös mylla, t. ex.

i Skåne (in campis apricis Scaniae vastissiraa habetur : L. Arboretum

suecicum i am. V. 1760, D. Pontin), sämst på berg och i kärr; är

moget vid 100 eller 120 års ålder. Det skadar ej särdeles gräsväxten,

fortplantas lätt både med frön och rottelningar, och är ett bland våra

nyttigaste träd. Barken, som bör tagas af unga grenar (o: Cortex

Fraxini Pharm.), är besk, något skarp och sammandragande och har

ofta använts mot frossa i st. f. kina och mot mask. Pulveriserad strös

den med nytta på elaka rötsår, isynnerhet hos boskap. — Bladen laxera

lindrigt och äro något diuretiska. Ända sedan Dioscorides har man

ansett att de fördrifva ormar och, friska, gagna mot ormbett (både in-

och utvärtes). — Fröen ha en stickande och något bitter smak (vär-

mande). — Veden är hvit, hård, seg, men lätt arbetad, vacker och

ådrig (isynnerhet rotens) och särdeles tjenlig till hjulaxlar, allehanda red-

skap, verktyg m. m. Linné ansåg (enligt Arboretum suecicum 1. c.)

det mesta och bästa askvirket erhållas från Öland (o: Fraxinus praecipue

in Oelandia prjestantissima et copiosissima obtinetur). — Emedan asken

växer hastigt och lemnar godt virke, kan dess plantering bli lönande.

Så berättar Linné (Fl. suec.) att en engelsman på askplantering inom

kort tid vunnit 100,000 dukater(?). Trädets vidsträckta användning

behandlade t. o. m. Grefve G. Bonde i sitt "Tal om Asketrädets nytta,

hållit för K. Vetensk. Akademien vid praesidii afläggande" d. 24 Jan.

1756 (tryckt 20 sidor). Slutligen torde vi böra nämna en dess egen-

skap, som Palmbergs Örtekrantz omtalar. "The som äro mycket fete

och orörlige, kunna taga tre blad af Ask och doppa i vin, äta thet

hvar morgon fastande en tid, giöre sig ock karbad af askelöf och pile-

löf, så blifva the smale och vige af sig igen".

Asken är ett bland de vackraste nordiska träd, och som genom

sitt lätta och rörliga bladverk bildar en behaglig motsats till de andra

större skogsträdens enklare och stelare blad. Härigenom ingår den i

ett landskaps karakter, både såsom ett rörligare, lifvande element och
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en prydnad, nemligen der den fritt kan utveckla sin stolta krona. Un-

der vintern känner man lätt igen Asken på de motsatta sraågrenarne,

de svarta, motsatta knopparne och de torra frukterna, hvilka ännu hänga

qvar i knippen på grenarne. Den blommar helt ung och dess blom-

mor äro mycket talrika; ett större träd sprider riktiga små moln af

sitt gula frömjöl (pollen) då det blommar.

Detta träd omtalas redan i nordens mytiska urkunder och, säger

Dybeck, ett säkert bevis för dess fordna ryktbarhet äro de många från

detsamma Mrledda benämningar, såsom askr, spjut; askr, man, kri-

gare; askr, ask, bytta ra. m.; askr, fartyg (hvadan askomauni,
skeppsmän, vikingar).

XVI. VERBENÄGE^.

1. Verbena L.

Blomkronan nästan trattlik; brämet nästan tvåläppigt-5 flikigt;

svalget ringhårigt (hos vår art). Ståndarne mycket korta, inneslutna.

Frukten 4-rumraig, delande sig i lika många smånötter.

1. Jernörten
(Verbena officinalis L.).

En omkring fotshög, upprat (o: V. recta Dod.) och upptill vipp-

grenig, mångårig ört med sträfhåriga, lansettlika eller aflånga, inskuret

sågade, pardelade eller endast vid basen parflikiga (tredelade) blad och

små blekröda, vexelvisa blommor i långa och smala ax, hvilka bilda

en stor vippa.

Växer på några ställen i östra Skåne, vid gärdar, byar och stä-

der. Blommar sent (Aug., Sept.).

Utbr. genom hela Europa (o: V. communis etc. Bauh.) undant. det

nordligaste, samt i många tempererade och varma länder (Caucasien,

Ostindien, China, Japan, N. Holland, Canariöarne, Algerien, Abyssinien,

Cap, norra Amerika, Cuba, Brasilien). Vid Messina på Sicilien samlade

förf. den blommande i börj. Juni.

Jernörten har fordom begagnats såsom skyddsmedel (ett slags

amulett) mot åtskilliga sjukdomar. Vatten, destilleradt på örten, trod-

des bota ögonkrämpor. "I äldre tider hade man mycket skrock med

Jernörten, som nu försvunnit" (Eetz.).

J. Leche upptäckte Jernörten (som svensk) och säger (Vet. Ak,

handl. 1744) den växa "vid Helsingborg besynnerligen pä vallarne utom

Nyman. Sv. Fanerog.
~^ ^
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tullporten". Linne trodde den vara inkommen med ballast (per mare

allata). Sedan anmärktes den på åtskilliga ställen af Retzius, Fries,

o. a. Fries (i Novitiernas mänt.) anser den vara "en mot sin nord-

gräns sporadisk växt", hvilken dessutom blommar ganska sent och växer

dold bland Chenopodier och Polygona.

XVII. ÄSGLEPIÄDE^. t
fi. Cyii£«ncliuiii L.

1. Tulkörten
(Cynanchnm Vincetoxicura Br. — Asclepias Vincetoxicura L ),

En mångårig, vanligen nära alushög, upprat ört med motsatta,

hjertlikt-äggrunda, spetsiga eller spetsade blad och små gulhvita blom-

mor i skaftade, flocklika knippen, hvilka utgå vid de öfre bladvecken

och sålunda bilda en sammansatt, bladig toppvippa. Rotstocken är vri-

den (o: Finn. Orrastingsrot), med knöliga, rosenröda grenar, har tal-

rika, långa, trinda och släta, hvitaktiga (inuti hvita och gula), nära

linietjocka rottågor, blekrödt-fjälliga knoppar, och uppbär de enkla,

trinda, något vridna och, isynnerhet upptill, radvis-småludna stjelkarna.

Bladen äro något köttiga, i kanten och på ådrorna vanligen småhåriga.

Blomknippena äro vanligen liksom snedt-sammansatta. Blomkronan är

hjullik, 5-delad, med något sneda flikar, och har köttig, 5-knöligt-skål-

lik bikrona (liksom en utväxt på den ring, som ståndarsträngarua bilda).

Ståndarknapparne äro små och tunna, breda, tätt närmade, med ett

trubbigt och nedtryckt bihang i spetsen. Märket är stort, 5-hörnigt-

sköldlikt och vid de mörkröda hörnkörtlarne (och inneslutna i bikro-

nan) hänga (parvis) de mycket små, gula pollenmassorna. Fröhölsorua

äro omkring 2 tum långa, syllikt-kägellika, nedtill något uppblåsta.

Fröen bruna, med rik, glänsande hvit, silkesartad hårkrona.

Växer på klippor, steniga backar och hedar i södra och medlersta

Sverige, men nästan endast i östra delen; ymnigast på Gotland och

Oland, der den kan bekläda stora sträckor. F. ö. uppträder den mest

alltid i talrikare grupper. Bioramar i Juni och Juli; mognar mot raedl.

Sept. — Bland mera skuggiga klippor blir den icke sällan öfver 1|

aln, med stora blad, nästan lika syrenens. Om hösten gulna bladen

så starkt att man på långt håll kan tro sig se någon gulblommig växt.

Utbr. genom Europa (undant. det nordligaste, alla Brittiska öarne,

Sicilien och Grekland), samt i Barbariet, Caucasien, vestra och södra

Siberien, Cacherair.
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Orteu (roten) är uretisk och sudorisk, och kan brukas (säsom de-

kokt eller pulver) mot vattusot (och vattuskräck ?). Fordom ansågs

den verksam mot nästan alla krämpor. Färska roten luktar vidrigt

och smakar först sötaktig-, sedan skarp. Stjelkarne lära, om de rötas

och bråkas, lemna ett godt lin (se Holmbergers uppsats i Vet. Ak.

handl. 1774).

De gamle botanisterna (DodoNcGUs) benämnde växten Vincetoxicura,

hvadan dess artnamn.

XVIII. GENTIANEiE.

t. Cieiitiana L.

(Stålörter Fr.).

Ståndarknapparne raka, inneslutna. Stiftet kort eller intet. Frö-

huset 1-rummigt. — Blommorna blå eller blåvioletta (eller hvita), m. e.

ra. meteoriska.

a. Blomkronans svalg bart.

1. Höstklockan
(Gentiana Pneuinonanthe L.)

är mångårig, 6—12 tum hög, icke sällan flerstjelkig, med krypande

rot ^rotstock), jemnbreda, trubbiga blad och ensamma eller nästan en-

samma, stora (omkring tumslånga), nästan klocklika (klocklikt-bägarlika),

klarblå blommor. Blomkronan är 5-klufven, med kortspetsiga flikar

och korta tänder (veck) emellan Ståndarknapparne sammanhänga (i

synnerhet i början) med hvarandra.

Växer på magrare ängar, betesmarker och ljunghedar i södra och

vestra Sverige (in pratis humidioribus Smolandiae ad templum Stenbro-

hult : L.) till Vermland, ymnigast i Halland. — Blommar i Aug., Sept.

(o: Carapanula autumnalis Dodon.). "Blomkronan sluter hvar qväll sitt

bräm för den kyliga höstnatten".

Utbr. genom Europa (uudant. bl. a. det nordligaste, Italiens öar,

Grekland och Turkiet), i Caucasien, Siberien.

Hela växten är besk, nästan som Centaurium (Erythraea). For-

dom brukades blommorna bl. a. i lungsot såsom medel att befordra

upphostningen, och örten kallades på apoteken Pneuraonanthe (o: Lung-

blomma), hvilken benämning Linn k bibehöll såsom artnamn.
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2. Snö-Gentianan
(Gentiana nlvalis L.)

är ettårig, vanligen 2—4 tum hög, med enblommiga grenar, och har

ovalt-äggrunda, små blad och trattlika, utmärkt klarblå, 6—7 linier långa

blommor. Blomfodret är köladt-5-kantigt; kronan 5-klufven och har

smala flikar med veck (tänder) emellan.

Växer på fuktig gräsmark i fjellen (allmän) och (spridd) i Ånger-

manland, Medelpad, Helsingland och (på ett ställe) Dalarne. — Blom-

mar i Juni, Juli. — Utom Sverige på nästan alla Europas alper och

högre berg (Norge, Skottland, Pyrenéerna, Jura, Alperna, Karpaterna,

neapolitanska Apenninerna, Dalmatien), samt på Island, Grönland och

Labrador.

WAHLENBERa anmärker om Snö-Gentianan att den är ymnigast på

sådana fjell, som hela sommaren bibehålla någon snö, och då den ned-

stiger något från dem (till lägre trakter), håller den sig på sådana

ställen der snön qvarligger längst, och blommar tidigt, vid eller strax

efter dess smältning, samt mognar äfven ovanligt snart sina frön. Ge-

nom sina högblåa blommor utgör den en bland fjell-florans prydnader,

och "hänrycker betraktaren med blommornas utomordentliga blå" : L.

— Blir stundom mycket liten, enkel och enblomstrig.

O. RuDBECK d. y. fann och lät måla Snö-Gentianan under sin

lappska resa. Sedan anmärkte Linné växten och beskrifver den noga

i Flora lapp. ("ut ab omnibus aliis distingui queat").

* G. involucrata Rottb., som har hvita eller bläaktiga (torra något gulajctiga)

blommor inom bladlika skärmar (vanligen gyttrade), lärer växa (eller vuxit) på ett par

ställen på Gotland.

b. Blomkronans svalg med franslikt inskurna bihang. Ettåriga

arter.

3. Ångssötan
(Gentiana Aniarella L.)

är vanligen nära fotshöga med temligen små, nästan rakt uppstående

grenar, och har nästan lansettlika eller aflånga, spetsade (bredbasiga)

eller tunglika blad, bredare och spadlika rotblad och talrika, vanligen 5-

(stundom 4-)klufna blommor. Blomfodret är nästan trindt; dess flikar

äro smala, nästan likstora. Kronan är fatlik, blåviolett (nästan gråblå).

Växer på sidländta ängar, och betesmarker (här och der) och blom-

mar under sensommaren och hösten (o: Gentiana autumnalis raraosa

Bauh.). Eedan O. Celsius anm.ärkte denna art (vid Upsala).

Varierar till storlek och blad.
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Utbr. genom norra och medlersta Europa samt hela Ryssland,

både det europeiska och asiatiska.

4. Fältsötan
(Gentiana campestris L.)

är vanligen omkring qvartershög och starkt-grenig med utstående, en

merendels bred, nästan pyramidlik, bloravippa bildande grenar. Bladen

äro vanligen äggrundt-lansettlika (utom rotbladen), men omvexla jemn-

bredt-aflånga och tunglika. Blommorna äro icke så många som hos

föreg. art, men nära dubbelt större (bredare), 4-klufi)e. Blom.fodret är

tillplattadt, dess båda yttre flikar bredt- eller äggrundt-ovala, mycket

bredare än och nästan täckande de båda inre triangel- eller lansettlikt-

syllika; pipen nästan vingadt tvåkantad. Kronan fatlik, violettblå eller

gråblå (stundom hvit). Roten smal, sned, mot spetsen grenig.

Växer, mest gruppvis, på öppna, högländtare ängar och betesmar-

ker i södra (särdeles vestra) och medlersta Sverige, i Jemtland och An-

germanland. — Blommar under Juli, Ang. — Förekommer stundom li-

ten och enkel. — Utbr. genom norra och medlersta Europa, på Pyre-

néerna och Italiens berg, samt på Island.

Yid denna art anmärker Linné, i Flora lapponica, den vigt som

ligger pä blombyggnaden vid artbestämningen i detta slägte ("så att

Ängs- och Fältsötan knappt kunna skiljas utan blommor") och beskrif-

ver på s. st. Fältsötans blomma närmare.

Brukas, kokad i öl eller vin (dekokt), i somliga landsorter mot

håll och sting, hvadan benämningarna Stingblomma (Bohusl.), Sting-

och Hållgräs (Norrl.). — Kan ock (isynnerhet roten) användas att

lägga pä dricka i stället för humla.

* G. germanica W., som har 5-klufna blommor, större än hos föreg. art, växer

numera troligen endast på ett par ställen i Skåne och der enligt Areschougs Flora min-

dre säker.

5. Is-Gentianan
(Gentiana tenella Kottb. — Gentiana glacialis Vill.)

är endast 2—4 tura hög, spenslig, grenad ända nere vid roten i (nä-

stan) bladlösa, smala blomskaft, eller icke sällan enblommig. Bladen

äro äggrunda. Blomfodret är deladt i 4 nästan äggrunda och utstående

likstora blad. Kronan fatlik, mörkblå; pipen omkring 4 linier lång,

blottad; brämet vanligen 4-deladt.

Växer på de högre fjelleu, på våta ställen vid eller nära snögrän-

sen (temligen sällsynt). Blommar i Juli, Aug. — Utbr.: Pyrenéerna,

Sierra Nevada, Alperna, Karpaterna, Island, Norge, norra Sverige, Lapp-

land, Grönland, Siberien, Altai, Himalaia.
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O. RuDBECK d. y. upptäckte och lät måla Is-Gentianau i Lule-

Lappmark. Linné kände icke växteu, men Wahlenberg anmärkte den

och skildrar den noga i sin Flora lapponica, sednare (med Lsestadii

teckning) i Svensk Botanik (XI).

Emedan denna art växer endast på de högsta fjellen nära den

ständiga snön (isen), är Villars* namn ganska passande, men yngre än

Eottboells, hvilket sednare bra uttrycker växtens spenslighet, "i det att

de fina blomskaften liksom uppsticka nållika ur jorden och bära blott

en knapplik blomma" och "liksom det mest tillkommer vårväxter att

uppränna ur den ännu kalla jorden med en naken stängel, så synes

äfven denna art vela upphöja sina blommor på så långa och nakna

blomskaft som möjligt". (Wahlenberg.)

S, Erytlirsea Pers.

(Tusengylleii eller Arunörter).

Ståndarknapparne slutligen spiralvridna, blottade. Stiftet tydligt.

Fröhuset nästan 2-rummigt. — Ettåriga örter med nästan rosenröda

blommor (gula ståndarknappar); kronan trattlik med lång, smal pip

och bart svalg, meteorisk. »

1. Vipp-arun
(Eiythraea linarifolia Pers. — Erythraea lituralis Fr.)

är 3—7 tum (vanligen qvarters-) hög, icke sällan flerstjelkig, och har

jeranbreda eller lansettlikt- (stundom tunglikt-)jemnbreda, svagt nerviga

blad, smalt-oravändt-äggrunda rotblad, klynnedelad (icke sällan mycket

tät) blomvippa och trubbkantig stjelk.

Växer på hafsstränderna (helst pä tidtals något öfversvämmade

ställen) i södra och medlersta Sverige. Blommar i Juli och Ang. —
Utbr. nästan endast i medlersta och norra (undant. det allra nordliga-

ste) Europa. — Redan O. Celsius upptog denna art bland svenska

växter (o: Centaurium minus maritimum angustifolium flore purpureo).

Linné skiljde den ej (icke ens som var.) från följande. Fries bestämde

den närmare i sina Novitier (o: E. litoralis) och meddelade Billberg

det exemplar, som den sednare tecknade i Svensk Botanik.

Kallas, jemte nästa art. Ar un i södra Sverige; annars Tu sen

-

gyllenört (Rosl. Tusendygdefebersgräs enligt Whlnb.).

2. Rnipp-aran
(Erythraea Centaurium Pers.)

är vanligen nära fotshög (omvexlar 5—12 tum) och har hvasskantig,

nedtill enkel, upptill armgrenig stjelk, ovala eller elliptiska, omkring 3
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linier breda, starkt-3-nerviga blad och talrika blommor i täta toppknip-

pen; kronpipen är längre än hos de andra arterna.

Växer på fuktig gräsmark, dikeskanter o. d., nästan endast i sö-

dra Sverige och på Gotland (temligen sällsynt). Blommar i Juli och

Aug. — Förekommer stundom med hvita blommor.

Utbr. genom hela Europa utom det nordligaste, samt i Caucasien,

norra Afrika och Orienten, på Canariöarne. — Vid Messina på Sicilien

samlade förf. den blommande och mogen d. 5 Juni.

Linné kände knappt Knipparun som svensk (hans Gentiana Cen-

taurium a Flora suec. är föreg.), och innan Fries i sina Novitier ut-

redde våra trenne arter, togs föregående för denna.

De gamle botanisterna (Bauhinus, DoDONseus) benämnde denna

växt Centaurium, hvadan artnamnet. — På apoteken finnes den under

namnet Centaurium minus (Suramitates Ceutaurii Pharm.) och kan så-

ledes anses såsom den egentliga T us en gyllen örten, den &om mest

användes såsom magmedel o. d. och som i Skåne samlas under nam-

net Ar un (Fr.). — Om sönderskuren Knipp-arun och Kalmusrot läggas

pä bränvin, erhåller man goda "magdroppar" (Retz.).

3. Täck-aruD
(Erythraea pulchella Fr.)

är vanligen endast 2—3 tum hög (omvexlande mellan 1 och 5 tum)

och har hvasst (något vingadt-) kantig, icke sällan ända från basen

upprepadt-armgrenig (men stundom enkel och enblomraig) stjeli och

äggrunda blad. Blommorna sitta i grenveck, på temligen långa skaft,

och äro mindre än hos de båda andra arterna.

Växer på eller nära hafsstränder i södra och medlersta Sverige

till Gestrikland (o: Rosl. Tusen gyllenkr ut), sällan (såsom i Skåne)

på åkrar, och blir då större (5—8 tum). Blommar i Juli och Aug.

— Utbr. genom hela Europa undant. det nordligaste, samt i Algerien,

Abyssinien, Egypten (t. ex. vid Pyramiderna), Orienten, Siberien och på

Hiraalaia. Vid Palermo (Sicilien) samlade förf. den blommande den 2

Maj. — E. EosÉN anmärkte denna art i Skåne, intog den i sina Ob-

servationes (1749), och Linné upptog den sedan i sin Flora suec. 2:a

uppl. som Gentiana Centaurium p. Swartz anmärkte (1782) på Åland

den enkla, enblomraiga varieteten, hvilken han då ansåg vara en egen,

ny art och (Vet. Ak. handl. 1783) beskref under namnet Gentiana pul-

chella.

Wikström anmärker (i Stockh. Flora) att växten "tillsluter blom-

morna emellan kl. 11 och 12 middagstiden och är sedan svår att igen-

finna ibland gräsen".
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Alla våra Erythraea-arter äro särdeles beska och berömmas i åt-

skilliga krämpor, såsom gikt, mjeltsjuka, svag mage m. m. (till extrakt,

dekokt eller tlié). Också utvärtes till oraslag på pip- eller rötsår, så-

som renande, samt till dekokt att tvätta med mot skabb och ohyra.

XIX. LURIDiE
(Misstänkta).

* Da tura Stramonium L. Ettårig ört med äggrunda, djupt-bugttandade blad,

stora, trattlika, hvita blommor och stort, 4-rummigt och 4-skaligt, taggigt fröhus, —
Växer spridd och enstaka (på gator, stränder, ballastplatser, grusställen, i trädgårdar) i

södra och medlersla Sverige (inkomling). Kallas vanligen Spikklubba.

1. MyoscyaiMiis L.

Blomfodret rörlikt-klocklikt (äldre bukigt), 5-tandadt. Kronan

trattlikt-klocklik, med kort pip och snedt-5-flikigt bräm (en flik bredare

än de andra). Ståndarne nedkrökta. Frukten ett lockbristande (kring-

skuret), 2-rummigt fröhus; också locket 2-rummigt.

1. Bolmörten
(Hyoscyamus niger L).

En klibbigt-hårig, vämjeligt-luktande, vanligen tvåårig, stor, grof,

merendels alnshög och grenig ört med tapplik, ringlad, inuti hvit, nä-

stan palsternacklik rot, nästan äggrunda eller elliptiska, omslutande,

körtelhåriga, hörnbugtiga eller (de nedre) inskurna blad och nästan en-

sidiga, upptill på grenarne i bladvecken ensamma, temligen stora blom-

mor. Kronan är (blekt) smutsgul, vanligen mörkblått nätådrig och i

botten alldeles violettgrön eller svartblå. Fröhusen, hvilka innesluta

talrika frön, bilda ett ensidigt-tvåradigt ax och sitta länge qvar på de

torra grenarne, omslutna med den nätådriga foderpipen

Växer vid vägar, byar, gårdar och byggnader (ad domos cum ho-

minibus, uti Pica, babitat : L.) på landet, på grusställen o. d. (men icke

i Lappland). Blommar i Juli, Aug. — Utbr. genom hela Europa un-

dant. det allra nordligaste, samt i Algerien, Caucasien, Siberien och

norra Indien. — Blir icke sällan ettårig (= blommar första året) och

är då mindre och enklare, med helare blad.

Fodret tillväxer sedan blomningen slutat och både dess pip och

tänder hårdna, de sednare bildande liksom en krona på det med pipen

omslutna och förstärkta fröhuset, som är rätt vackert med sitt lock,
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sina regelbundet ordnade frön och sin hvitaktiga mellanvägg. De frön,

som sitta närmast locket, kringspridas mest då detta lossnar, men de

andra falla slutligen till fröhusets botten, hvarest de ligga, liksom i en

korg, tills blåst eller nå^on annan orsak bryter den torra stjelken, och

de spridas ut på marken. Såsom Linné, i sitt tal "de tellure habita-

bili" (am. II) anmärker, lossnar väl locket, som hittills skyddat fröen,

från fröhuset då detsamma är moget, men fröen måste qvarstadna der-

uti tills stark blåst skakar stjelken, så att de kunna spridas omkring

på marken; de skulle annars antingen torka bort eller också genom

väta gro på stjelken.

Bolmörtens blotta utdunstning är så stark och vidrig att den kan

orsaka hufvudvärk och yrsel. Eoten är ganska giftig, men liknar nästan

en palsternacka, och har stundom af misstag kokats och ätits såsom så-

dan, hvarvid den orsakat mållöshet, törst, sveda i magen, konvulsioner,

onaturligt skratt, raseri och t. o. m. döden. Den (liksom örtståndet)

fördrifver råttor. Bladen (Folia Hyoscyami Pharm.) äro invärtes lika

skadliga som roten; utvärtes (till omslag) äro de värkstillande, uppmju-

kande och delande, liksom hela växten har verksamma läkeegenskapei*.

Bolmört-olja pressas ur fröen eller beredes af friska blad och bomolja;

den har berömts mot somlig blodhostning. Bolmört-extrakt (extractum

Hyoscyami) är växtens utpressade och inkokade saft; det brukas med

nytta vid raseri, konvulsioner, mjeltsjuka, hjertklappning, blodspottning

m. m. — Pröen skola döda gäss och höns, hvadan de eller hela väx-

ten stundom benämnas Hönsbane. Deras rök, då de läggas på glö-

dande kol, kan döfva tandverk, men medlet är icke utan fara.

9» Solanaant L.

Blomfodret nästan klock- eller skållikt, litet, vanligen 5-tandadt.

Kronan hjullik, med regelbundet-5-deladt bräm. Ståndarsträngarne korta;

knapparne jeranbreda, tätt samstående och m. e. m. sammanhängande

med kanterna; spetsen uppbristande med två inåt vända hål. Frukten

ett 2-rummigt bär.

Blommorna äro temligeu små, lutande eller hängande, och bilda

ett slags knippen, hvilka utgå nästan raidt emot eller under bladen.

1. Besksötan eiier Qvesveden
(Solanum Duicamara L.)

är en spenslig, något örtartad, i snår o. a. der den har slöd nästan

slingrande buske (o: Solanum scandens Bauh.) med nedtill pennsmal,

mörkgrön, vårtig, till marken vanligen tryckt och rotslående, stam och

gråa och vårtiga, upptill kantiga, brungröna och örtartade, kortare eller
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längre grenar (stjälkar iQvesved); de nedersta, hvilka antingen ligga

ned på marken eller stöda sig mot något, äro vanligen bugtiga och

vridna eller nästan slingrande (icke sällan till 2—3 alnars längd); på

bara ställen blir växten endast omkring alnshög och rakare. De nedre

bladen äro äggrunda, ra. e. m. hjertlika och spetsade, de andra spjut-

lika eller stundom lyrlikt-pardelade (stundom saknas också spjutflikarna).

Blomknippenas skaft utgå vanligen nästan midt emot bladens. Blom-

kronan är violett (stundom hvit eller köttröd), med glänsande-svartblå

pip och 10 gröna, bredt-hvitkantade, glänsande rutor kring svalget;

ståndarknapparne äro gula. Bären äro glänsande-skarlakansröda, smalt-

äggrunda.

Växer på fuktig mark, såsom vid stränder, helst buskbeväxta,

bland klippor och stenar, i häckar och vid gärdesgårdar, i södra och

medlersta Sverige till Medelpad. Blommar i Juli, Aug. ; mognar i Sept.

och sednare. — Utbr. genom hela Europa utom det allra nordligaste;

i Caucasien, Algerien. — Är vanligen glatt eller kort- och tilltryckt-

hårig upptill på grenarne men stundom (särdeles på sandiga ställen)

starkt luden.

Besksötans grenar och stjelkar (helst de unga) smaka först beska

och sedan söta, hvadan benämningen Besksöta och Dulcamara. De

(Stipites Dulcamarae Pliarm.) samlas bäst under den tid då växten sak-

nar blad och nyttjas — mest som thé eller dekokt — , såsom utmärkt

blodrenande, mot gikt, benvärk och -sär, gulsot, skörbjugg, utslag, skabb,

rosartade svullnader m. m. På landet utgöra stjelkarne ett teraligen

allmänt husmedel (o: Vestg. Matled sq vistar). De äro sega och kunna

användas till korgar och mindre tunnbindarearbeten. Bladen lära vara

något giftiga; bären (o: Ormbär, Trollbär, Galnebär, Hålbär)

mera, så att de laxera och orsaka kräkning. Hela växten har en nå-

got vämjelig lukt.

De gamle botanisterna (DoDONaeus) kallade växten Dulcamara (herba),

hvadan dess artnamn. Den är tecknad redan i Til-Landz' Icones (o:

Solanum lignosum). Benämningen Qvesved tyder (enligt Dybeck) pä

växtens nytta i febrar o. d. (isl qveisa =- feber, kolik). I sydligaste

Sverige heter den Bosört. Besksötan tillhör de i kallare länder säll-

synta slingrande eller reviga buskväxterna, och den pryder såväl med

sina vackra blad och blommor som, om hösten, med sina röda bär,

vackrast om den, såsom stundom kan hända, råkat gro på någon mur-

ken trädstara eller stubbe och på denna hänger sina kransar.
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i>. Nattskattan (Fr.)

(Solanum nigrum L.)

Ur en ettårig, vanligen omkring fotsbög, merendels nästan alldeles glatt

och glänsande-grön ört med kantig, ra. e. m. grenig stjelk, nästan ägg-

runda, trubbiga, vinkligt-tandade eller urrandade blad, hvita, i botten

gula blommor (med gula ståndare) och svarta, runda, mogna ärtstora

bär (o: Ormbär, Trollbär). Blomknippenas skaft utgå nedom bladen.

Växer på odlad mark (pä många ställen ett allmänt ogräs o: S.

hortense Dod.), vid städer, byar, gårdar och vägar i södra och med-

lersta Sverige. — Blommar hela sommaren till inpå hösten. — Blom-

morna sluta sig omkring kl. 7 e. m. och öppna sig åter omkring kl.

7 f. m. (i klart väder). De hafva en svag mysklukt. Förekommer

stundom (Skåne, Calmar, Stockholm) med gröngula bär (o: S. humile

Bernh.).

Utbr. genom hela Europa undant. det allra nordligaste, samt i

norra Afrika, norra och medlersta Asien, norra Amerika o. a.

Nattskattans egenskaper äro misstänkta, men ej så noga kända.

Isynnerhet bären lära orsaka kräkning, svindel m. m,, hos barn konvul-

sioner. I likhet med Besksötan har Nattskattan en egendomligt obe-

haglig lukt, starkast vid varmt väder eller i solsken. Också röres den

vanligen icke af kreaturen.

* S. niiniatum Bernh., med mycket och ojemnt kantig stjelk och tegelröda bär,

växer på många ställen i Skåne och Halland. — S. villosum Lam., som är större,

nästan uUhärig och har obetydligt kantig stjelk, större blommor och gula bär, växer

sällsynt i Skåne. Båda likna annars temligen den vanliga.

* Lycium barbarum L. Buske med smärta, hängande grenar och lansettlika

blad, de äldre grenarnas knippade (med en torn under bladknippena), de yngres vexelvisa.

Förvildad på några ställen i södra och medlersta Sverige.

XX. FERSONÄTiE
(Maskerade).

1. VERBASCE/E.

Ståndarknapparne nästan eurummiga, bristande med tvän^erana.

Blomfodret 5-deladt. Fröhuset 2-ruramigt, 2-skaligt, med uppbristande

mellanväggar.

1. Verbascuiii L.

(Skäggörter).

Blomkronan hjullik, med 5-deladt bräm. Ståndarne 5, nedkrökta,

de två nedre längre.



156

Vanligen tvååriga, ulliga eller ludna (o: barba = skägg, Barba-

scura, hvadan Verbascura), teinligen stora örter med vexelvisa blad och

talrika blommor, hvilka (vanligen knippade) bilda långa, uppräta, m. e.

ra. axlika klasar.

1. Vanliga Kungsljuset
(Verbascum Thapsus L.)

blir omkring 2 eller stundom nära 3 alnar högt och är nästan helt och

hållet beklädt med tät, gulaktig ull. Stjälken är rak och hård, kantad

med de vidväxta bladbaserna. Bladen (nedlöpande) äro vanligen 2 eller

3 tum breda, nästan ovala eller spetsadt-ovala (äggrunda). Blomaxet

är mycket tätt. Blommorna lukta temligen starkt och äro gula; strän-

garna hvitludna, men två nästan glatta och tydligt längre än de andra.

Fröhujet är omkring 4 linier långt.

Växer på backar, grushögar och andra torra, isynnerhet sandiga

och grusiga ställen, i södra och medlersta Sverige temligen allmän, i

Norrland sällsynt och i Lappland icke alls. Blommar under Juli och

Aug. — Skärmbladen bli stundom (vid Stockholm) mycket längre än

blomknippena (o: V. bracteatum Ag.). — Utbr. genom hela Europa

utom det nordligaste, samt i medlersta Asien, Caucasien och (inkoml.)

norra Amerika.

Denna art bildar stundom med Verbascum nigrum hybrider, hvilka

likna den sistnämnde till blommorna men den andra till bladen (o: V.

collinum Schrad.).

Bladen kunna nyttjas till dekokt i långvarigare diarréer och röd-

sot samt användas till omslag på svullnader, till gurgelvatten i hals-

fluss o. s. v. Deras ull brukades fordom till fnöske och ljusvekar.

Blommorna såsom thé berömmas i gikt, lungsot och invärtes sår; de

finnas på apoteken (Mores Verbasci Pharm.). Fröen och örten, torkade

och pulveriserade, beredas med mjölk till en deg, som, klimpvis kastad

i vatten bland fisk, skall göra den yr, så att den "vänder buken uppåt

och kan tagas med händerna". Detta lärer ock kunna ske genom bara

fröen, som kastas i vattnet. Fordom lärer man brukat den torkade

och i tjära eller beck doppade växten som fackla. — Men, säger Dy-

beck, "främst förtjenai denna blomma uppmärksamhet derföre att all-

mogen ännu ofta gifver henne plats i sina blomstertäppor, eller, der

sådana icke finnas, på mullbänkarna; och detta icke blott för dess

prydlighet, utan äfven för blommornas behagliga lukt". •— Gerakd kal-

lade (1636) örten Thapsus barbatus, hvadan dess artnamn.

Denna prydliga växt visar sig första året såsom en stor rosett

af mjuka och tjockulliga blad, hvilka med sina tätt i hvarandra veck-



157

lade hår likna gråaktig hattfilt. Betraktade med lup, äro dessa hår

genomskinliga och greniga. Aret derpå uppkommer, ur bladrosettens

raidt, stjelken, som växer ganska fort, nästan alltid blir enkel och rak

och är klädd med lika filtartade blad som de hvilka bilda rosetten.

Då det långa, gula blomaxet utvecklat sig, reser sig Kungsljuset rakt

och stolt och dess stora, egendomligt luktande, för bien begärliga blom-

mor pryda under sensommaren de torra och solbrända ställen, der man,

särdeles der växten uppträder sällskapligt, redan på långt håll ser den

prunka med sina gula blomax. Hvarje blomma varar likväl, riktigt ut-

slagen, endast en dag, liksom hos de andra arterna. Fröhusen mogna
först nedtill på axet. Fröens antal är, blott på ett enda stånd, utom-

ordentligt stort.

* Verbascum thapsiforme Schrad, är lägre än det vanliga Kungsljuset, mea
har större och plattare blommor och de två längre strängarnes knappar större än de

andra. Växer nästan endast på Öland (der Fries upptäckte den 1818) och i Skåne.

* V. phlomoides L. har trind, nästan okantad stjelk, smalspetsadt-äggrunda

blad (de nedersta något hjertlika), glesare blomax och större, vackrare blommor. Växer

på några ställen i Skåne och Blekinge. Dr Drakenberg och Hr Hanssén anmärkte väx-

ten först som svensk vid Carlshamn (Lindblom i Vet. Ak. handl. 1830).

5. Kattljuset
(VerLascum nigrum L.)

är vanligen omkring 2 alnar högt, men smärt, mindre ludet och svart-

nar vid torkning. Roten är svartbrun. Stjelken är trind, besatt med
greniga hår. Bladen äro aflångt-hjertlika eller nästan äggrunda, under

gråludna, de nedre stora och långt skaftade Blomaxet är glest och

smalt. Blommorna äro gula; ståndarne brandgula, strängarne nästan

lika långa, vid midten violetthåriga. Fröhuset är knappt mer än 2 li-

nier långt.

Växer på steniga ängsbackar och andra torra ställen till Medelpad,

men sällsynt norr om Upland. Blommar under Juli, Aug. — Utbr.

genom nästan hela Europa (undant. bl. a. det allra nordligaste, Italiens

öar, Grekland); i Caucasien, södra och vestra Siberien.

Varierar stundom dels (på Öland) med nästan oskaftade blad och

långa blomskärmar, dels (Dalsland) med tunnare och glattare blad. —
Hybridiserar någon gång (på Öland) med Verbascum thapsiforme, hvar-

igenom uppkommer en växt, som liknar den sistnämnde till örten men
V. nigrum till blommorna (o: V. serainigrum Fr.).

Kattljuset är en prydlig ört, hvars blommor bien begärligt söka.

* Verbascum Lychnitis L. har äggrundt-aflånga, under puderlikt-hvitgrå

blad, trind stjelk och (den vilda växten) hvita blommor med ludna ståndarsträngar.

Växer mycket spridt i södra och medlersta Sverige (Habitat in Scania ad Duf-Eke. D.

D. E. Rosén -. L.). I sednare tider icke tagen i Skåne (Aresch.).
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2» iScropliularia L.

Blomkronan nästan klotrund, med litet, tvåläppigt-5-deladt bräm;

4 flikar uppåt och 1 nedåt. Ståndarne 4, tvåväldiga (den femte out-

bildad, liknande ett litet bihang under kronans öfverläpp).

1. Flenörten
(Scropliularia nodosa L.).

En mångårig, omkring alnshög eller högre, glatt, mörkgrön, något

illaluktande ört med knöllik och knölig rot (rotstock), 4-kantig stjelk,

motsatta, äggrunda eller nästan triangellika, ojemnt dubbelsågade blad

med nästan tvär eller något hjertlik bas (o: Söderm. Thorsnässla)

och bruna eller brungröna blommor i nästan tregrenade knippen, hvilka

bilda en stor, sammansatt toppvippa.

Växer på skuggiga och något fuktiga ställen, såsom bland buskar

vid bäckar, i lundar, vid klippor, gärdesgårdar, vägar och byggnader,

från Skåne till Ångermanland och Dalarne. — Utbr. genom nästan

hela Europa, samt i Caucasien, Siberieu och norra Amerika.

Blommar i Juli (och Aug.); mognar i Aug. Bien besöka gerna

blommorna och Linné kallar (Flora suec.) dem getingars läckerhet

("vesparum delicise"). Körande örtens växtsätt anmärker han att roten

(rotstocken) ökas åt sidorna, men dör i raidten. Härigenom uppstå

nya stjelkar utomkring de utdöda, inom hvilkas krets mindre djur er-

hålla både skugga och skydd emedan de större icke röra örten ("mira

naturae providentia").

Flenörten luktar nästan som Fläder och smakar vedervärdigt besk.

Har fordom använts i medicinen. Eedan Bauhini Pinax (1671) upp-

tager den såsom Scrophularia nodosa (foetida).

* S. Ehrharti Stev., lik Flenörten men med mörkröda blommor och mera run-

dad bladbas, har växt (förv. ?) vid Billinge i Skåne.

* S. vernalis L., som är tvåårig, klibbhårig och har hjertlika, dubbelt-naggså-

gade blad, blomknippen i bladvecken och gula blomffaor, växer (förv.) på några ställen i

Skåne, Småland, och vid Stockholm.

2. ANTIRRHINE^.

Ståndarknapparne 2-rumraiga (jf. si. 7), rummen uddlösa. Blom-

fodret 4—5-deladt. Fröhuset 2-rummigt (jf si. 7).

3. Digitalis L.

Blomkronan snedt trattlikt-klocklik (under bukig) med tvåläppigt-4-

tandadt bräm, den öfre läppen kort, tvärtrubbig eller intryckt, den ne-

dre trubbigt 3-tandad (mellantanden längst). Ståndarne 4, tvåväldiga;
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knapprummen utspärrade. Märket tvåläppigt. Fröhuset 2-skaligt, bri-

stande i mellauväggarne (skalens invikta kanter).

1. Fingerborgsörten
(Digitalis purpurea L ).

En tvåårig, vanligen omkring 1, stundom 2 alnar hög, gråaktigt

luden praktväxt med vexelvisa, äggrundt lansettlika, naggade, skrynkliga

blad (de nedre stora) och purpurröda, omkring 1^^ tum långa, ensidigt

hängande blommor, hvilka bilda en lång, axlik klase. Blomkronan lik-

nar nästan en fingerborg och är invändigt liksom bestänkt med stärkt-

purpurröda och hvitkantade prickar och besatt med länga, tunna hår.

Växer i skogar och stenig mark, inom Sverige endast (och säll-

synt) i Bohuslän. Blommar i Juni, Juli. — Utom Sverige, Norge och

Danmark utbr. nästan endast i vestra och sydvestra Europa till Schweiz

och Sardinien.

I Sverige anmäiTites Fingerborgsörtefi först af Stud. Linderot (i

Qville socken) enligt Wikström i Vet. Ak. handl. 1824. Dess jalad

användas i medicinen (Folia Digitalis Pharm.).

4. AiitirrliiniiB» L.

Blomkronan maskerad, med en säcklik puckel vid basen (sporrlös);

gommen stor, uppblåst, skäggig; öfverläppen tuklufven, underläppens

mellanflik mindre än de andra. Ståndarne 4, tvåväldiga. Fröhuset bri-

stande med (2—) 3 oregelbundna hål upptill (under spetsen); fröfästena

på mellanväggen.

1. Skalleblomman
(Antinliinura Orontiura L.).

En ettårig, vanligen omkring fotshög, småhårig ört med vexelvisa,

jemnbredt-lansettlika blad och röda, omkring 6 linier långa blommor,

hvilka sitta ensamma i de öfre bladvecken. Blomfodrets flikar äro nä-

stan bladartade, stora, de öfversta t. o. m. längre än kronan.

Växer (vild) på Gotlands, Ölands och Skånes åkrar (Linné fann

den först, inom Sverige, i sandåkrarne vid hafvet nedom Snörestad nära

Ystad, enligt Skånska resan sid. 257); dessutom förv. här och der på

odlade ställen upp till Stockholm. Blommar i Juli och Aug. — Utbr.

genom hela Europa undant. det nordligaste, samt i norra Afrika, med-

lersta Asien (till Himalaia) och (inkoml.?) norra Amerika.

Fröhusen med sina hål ha liknats vid en dödskalle, hvarora Linné

undrar (Flora suec.) "singularis quid sibi velit fruetus figura cranii?"

För dem får växten också heta Kalfnos o. d.
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h, liiiiaria Juss.

(Sporrljlommor eller Mingor).

Blomkronau m. e. ra. maskerad, med en honingsporre vid basen;

gommen hög eller temligen låg; öfverläppen tuklufven. Ståndarne 4,

tvåväldiga. Fröhuset bristande med 4—10 skallika eller 2 locklika

tänder upptill (under spetsen); fröfästena på mellanväggen.

Örter, hvilkas nedre blad icke sällan äro motsatta eller kransvisa;

stjelken är trind.

1. Vanliga Sporrblomman
(Linaria vulgaris Mill. — Antirrhinum Linaria L.)

är mångårig, omkring fotshög eller högre, upprat, nästan glatt och nå-

got blågrön, vanligen flerstjelkig, med smalt-lansettlika eller nästan jemn-

breda, talrika, vexelvisa blad, de nedersta stundom kransvisa. Blom-

morna bilda täta (axlika) toppklasar och äro omkring tumslånga, svafvel-

gula, med hög, brandgul, hårig gom; sporren är lång, syllikt-kägellik.

Fröhuset är nästan omvändt-äggrundt och uppbrister med tandlika skal.

Fröen äro platta, kretsrunda, nästan linslika, knottriga, med bred, strå-

ligt-mångstrimmig hinnkant.

Växer helst på steniga, torra och magra ställen, såsom backar,

åkerrenar, gärden och murar (men icke i Lappland). Blommar i Juli,

Aug. — Utbr. genom nästan hela Europa, samt i Caucasien, Siberien

och (inkoml.?) norra Amerika.

Förekommer stundom med regelbundna (missbildadt-) blommor

med 5 (hypogyna) ståndare och 5-sporrad krona med bred pip, smalt

svalg och litet, utviket 5-tandadt bräm : Peloria. Denna missbildning

är ganska märklig och. väckte mycken uppmärksamhet dä den upptäcktes.

Linné författade om densamma en särskild afhandling, hvilken trycktes

såsom disputation, 1744 (sedan omtryckt i Araoenitates acaderaicae), un-

der titel "Danielis Eudberg, Vermelandi, dissertatio botanica de Peloria".

Utom en plansch öfver växten, innehåller den: Descriptio, Locus, Hi-

storia, Linaria, Origo, Varietas, Diversitas, Classis, Genus, Nomen, Con-

clusio! Stället der Pelorian upptäcktes, var i Roslagen, Riala socken,

på det till Nordliusters kapell hörande norra Gåsskäret, och upptäcka-

ren (1742) studenten M. Ziöberg (Roslagus), i hvars herbarium den

uppmärksammades af O. Celsius och sedan visades för Linné. Men

1745 och 46 erhöll Linné den från några andra ställen, såsom Löfsta

i Roslagen och Upsala, med vanliga Linaria-blommor på samma stjelk

som de andra.

Örten luktar misstänkt, och dess smak är obehaglig, något besk.

På landet (såsom i Småland) lärer den blandas bland mjölk att döda
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flugor, hvadan dess benämning Flugblomster. Torde icke böra bru-

kas invertes, ehuru thé på blommorna och Kungsljusblommor berättas

botat kroniska utslag. Utvertes skall den vara verkstillande. Torkad

innan blomningen skall Flugblomstret, kokadt med alun, färga linne

gult. F. ö. är växten rätt prydlig då den blommar, särdeles som den

gerna uppträder sällskapligt. — Upptages i Bauhins Pinax (o: Linaria

vulgaris lutea etc) och är tecknad redan i Til-Laudz' Icones (1683).

* L. striata DC, med hvita eller bläaktiga, strimmiga blommor, har inkommit

med ballast (Gefle) eller utkommit ur botan. trädg. (Upsala).

2. Lilla Sporrblomman (Lillmingan)

(Linaria minor Dsf. — Antirrhinum luinua L.)

är ettårig, klibbhärig, omkring qvartershög, nästan upprat, och har svag,

vanligen grenig stjelk med tämligen talrika men svaga grenar, jemn-

bredt-lansettlika och trubbiga, till större delen vexelvisa blad (de ne-

dersta motsatta), och små (2—3 liniers), blekvioletta och (särdeles läp-

parna) hvitaktiga, stundom alldeles hvitaktiga, blommor, hvilka sitta en-

samma i bladvecken. Foderbladen utväxa mycket och bli slutligen nä-

stan längre än fröhuset. Blomkronans gom är teraligen nedtryckt. Fröen

äro tvärt-äggrunda, kantigt-strimmiga, utan hinnkant.

Växer på åkrar, murar o. d. i södra och medlersta Sverige (och

på 2, 3 ställen i norra), särdeles i Skåne (uppt. J. Leche), Upland

(t. ex. Upsala slottsbacke : L.) och på Gotland. — Blommar i Juni,

Juli. — Utbr. genom nästan hela Europa undant. det allra nordligaste,

samt i Caucasieu och norra Afrika. — Upptages redan i Celsii Katalog.

3. Spjutmingan
(Linaria Elatine Mill. — Antirrhinum Elatine L.)

är ettårig, hårig, späd och alldeles nedliggande (isynnerhet på bara

åkrar) med nästan trådsmala, slutligen icke sällan fotslånga stjelkar

(grenar). Bladen äro vexelvisa, till större delen spjutlika och äggrundt-

spjutlika, de nedersta nästan äggrunda, m. e. m. tandade och stundom

motsatta. Blommorna sitta ensamma i bladvecken på långa skaft och

äro små, gula, med mörkviolett öfverläpp och hög gom. Fröhusen äro

knappt större än hampfrön och uppbrista med 2 lock (kringskurna skal).

Fröen äro nätlikt-gropiga och sakna hinnkant.

Växer på åkrar i sydvästra Skåne och på vestra Gotland (der en-

dast på ett par ställen). B. A. Ennes (Nob.) upptäckte den (som svensk)

vid Barsebäck i Skåne (1801) och trodde (Vet. Ak. handl. 1807) att

den ditkommit med utländsk spanmål. Blommar i Juli. Aug. — Utbr.

genom nästan hela Europa undant. det nordligaste, samt i Caucasien,

Orienten, Egypten, Abyssinieu, Barbariet och på Canariöarne.

Nym a n. Sv. Fanerog.
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Ordet Elatine lärer, enligt Wahlenberg, vara nästan detsamma

som Helxine och betyda ett litet (vanslägtadt) Bokhvete (med hänsyn

till bladens likhet).

6. Terouica L.

Blomkronan vanligen hjullik, hos några (*) trattlikt-hjullik, med

oregelbundet-4-deladt bräm; den nedre fliken vanligen mindre och den

öfre större (bredare) än de andra. Ståndarne 2. Fröhuset m. e. m.

plattadt frän sidorna (mellanväggen smal), 2-skaligt, med skalen vanli-

gen vidväxta midtpelaren. — Orter med motsatta eller kransvisa blad

(åtminstone de nedre), och vanligen blå, mera sällan röd- eller hvit-

aktiga, teraligen små blommor.

Några ha trott att namnet Veronica kunde antyda de goda läke-

egenskaper, som förr tillades en och annan af dessa växter : vere unica

(bland örter), smdr. Veronica. Med hänsyn till detta prisande, detta

beröm, har förf. för alla samslägtingarna, i brist på bättre, vågat be-

nämningen Prisor.

* Mångåriga, med talrika blommor i långa, uppräta toppax eller

axlika toppklasar. Blomkronan kort-trattlik (pipen temligen lång). Frö-

huset nästan klotrundt. Fröen platta eller linslika. (Acrostachyse Fr.)

1. Spetsprisan
(Veronica longifolia L.)

är omkring alnshög, upprat, nästan glatt, och har vanligen trekretsiga

(eller motsatta), spetsadt-lansettlika eller -jemnbreda, hvasst- och ojemnt

(nästan dubbelt) sågade blad med bredare, tvär eller något hjertlik bas,

och icke sällan qvarterslånga eller längre, blå blomax.

Växer på fuktig gräsmark, vid berg och bland stenar, ymnig

längs Norrbottens elfvar, sällsyntare i Jemtland och mycket spridd ned

till Småland på östra sidan och Skåne på vestra. — Utbr. genom norra,

medlersta och östra Europa, samt i Siberien.

Blommar i Juli, Aug. Svartnar gerna vid torkning. Bladen om-

vexla med rundad eller tvär och något hjertlik bas, större och mindre

tänder och längre eller kortare spets; till den sistnämnde var. lärer

V, media Schrad. (V. arguta Sw.), som har korta bladtänder, höra.

Linné kände denna art (inom Sverige) nästan endast från Vester-

götland (genom And. Boström).

* Strandprisan (Veronica maritima L.) liörer egentligen till Spetsprisan såsom

en mindre, på kustklimatet beroende var. Den har liurdare, upptill hvitaktigt-småhårig

stjelk, smalare, något håriga, vanligen (fem-) fyr- eller trekretsiga blad och växer mest

på klippor eller stenrösen och andra torra, öppna ställen, vid östra kusten (från Torneå

till Östergötland).
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I sin dissertation "Plantge hybridre" (1751, resp. J. Haartraan)

upplager Linné en Veronica spuria, som han säger uppkommit af "?

Veronica maritima och $ Verbena officinalis" i Upsala botaniska träd-

gård. Utom figur meddelar lian på denna "planta spuria" en kort be-

skrifning, hvarvid han anmärker att nämnde örter växte helt nära hvar-

andra och huru den nya växten liknade alldeles Verbenan, utom blom-

morna och den trinda stjelken, och att den blommar årligen och ökas

med roten men ej mognar några frön.

2. AxprisaD
(Veronica spicata L.)

är vanligen omkring fotshög, upprat eller nästan upprat, vanligen hårig

och blekgrön, och har motsatta (stundom trekretsiga), lansettlika eller

äggrundt-lansettlika, naggsågade men mot spetsen helbräddade blad (de

nedre trubbiga) och merendels ensamt, temligen blekblått blomax.

Växer på öppna klippor, berg och backar, i södra och medlersta

Sverige. — Blommar i Juli. — Utbr. genom nästan hela Europa samt

i Caucasien, vestra och södra Siberien.

Varierar mycket (särdeles i södra Sverige) isynnerhet till bladen.

Vanligast äro de lansettlika, trubbade och naggsågade, de nedre med

vigglik bas; sällan (såsom på Mälar-öarne) bredare, de nedre äggrunda

eller nästan hjertlika, starkare sågade (o: V. hybrida Linné, som samlade

den en enda gång på ön "Flfeskloesan" och ansåg den uppkommen af

$ Veronica spicata och 9 V. officinalis); stundom (Halland) mindre så-

gade men hårigare, med smal bas. Förekommer också med blad och

stjelk glatta.

Både dennas och föregående arts blommor besökas gerna af bien.

** Måug- (eller ett-)åriga, med talrika blommor i klasar ur blad-

vecken. Fröhuset nästan rundt, grundt-urnupet; skalen slutligen tu-

delade och (ett eller båda) lossnande från midtpelaren. Fröen små,

nästan äggrunda. (Pleurobotryse pachycarpse.)

3. Bäckprisan eiier Bäckgrönan
(Veronica Beccabunga L.)

är mångårig, mörkgrön, vanligen glatt, och har glänsande och vattig,

omkring fotshög, nedtill krypande, f. ö. uppkrökt stjelk, och vanligen

elliptiska eller rundadt-elliptiska, stundom nästan ovala, något köttiga,

glest-naggsägade (stundom nästan helbräddade) blad. Blomklasarne äro

motsatta, utkrökta. Kronan är vanligen blå med mörkare strimmor,

stundom köttröd. Fröhuset är uppsvälldt.
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Växer i bäckar och diken, vid källor o. d. (utom i Lappland),

i vattnet (helst källvatten, som icke eller obetydligt tillfryser) mera upp-

rat, utom detsamma mindre. — Blommar hela sommaren; mognar i

Aug. — Varierar större och mindre. — Utbr. genom nästan hela Eu-

ropa, samt i Siberien, Caucasien, Mindre Asien, norra Indien (Kabul,

Himalaia), Abyssinien och Algerien; på Canariöarne.

Färska örten smakar vattenaktig och något besk. Der den hål-

ler sig grön under snön, och om våren, kan den (med andra växter)

nyttjas som sallat. Den räknas till blodrenande medel. Växten har se-

dan gammalt på apoteken kallats Beccabunga, hvadan artnamnet.

4. VatteDprisan
(Veronica Anagallis L.)

är upprat, blekgrön, vanligen ettårig, men blir vid starkare källsprång

icke sällan, genom den nederst rotslående stjelken, mera varaktig. Bla-

den äro lansettlika eller äggrundt-lansettlika, spetsiga, till stor del med

något omslutande bas, glest- och grundt-sågade (stundom helbräddade).

Blomklasarna äro mest motsatta, rakt-uppstående; blommorna blekblå,

hvitaktiga, med rödaktiga strimmor. Fröhusen äro kretsrunda, mycket

grundt urnupna.

Växer på stränder och annan våt mark, vid källor och i diken,

sällskaplig, men nästan endast i södra och raedlersta Sverige. Blom-

mar i Juni, Juli. — Omvexlar större och mindre. På mycket våta

ställen blir stjelken fots- eller alnshög och uppsvälld, på torrare smal

och kort.

Utbr. genom nästan hela Europa, samt i norra och medlersta

Asien till China, Kamtschatka och Japan; i Ostindieu, Orienten, norra

Afrika, norra Amerika; på Canariöarne och (inkoml.?) på Cap. — Vid

Messina på Sicilien samlade förf. den blommande d. 10 April.

Också Vattenprisans späda blad kunna brukas till sallat och grön-

kål. De gamle botanisterna (Bauhinus) kallade örten Anagallis (aqua-

tica major etc), hvadan artnamnet.

*** Mångåriga, med blomklasar ur bladvecken. Fröhuset mycket

platt. Fröen platta. (Pleurobotryse planocarpse.)

5. Dyprisan
(Veronica scutellata L.)

är vanligen omkring fotshög, men späd och slankig, nedtill merendels

grenig, och har jemnbreda eller jemnbredt-lansettlika, spetsiga, nedvändt-

småtandade eller helbräddade, nästan hopväxta blad och vanligen vexel-
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visa, mycket glesa, spärradt- och smalt greniga blomklasar. Blomkronan

är mycket liten, merendels nästan hvit (stundom blå- eller rödaktig),

blåstrimmig. Fröhuset stort, bredt och tunnt, starkt urnupet i båda

ändarne, så att det nästan liknar skidan hos en Biscutella (o: Anagal-

lis — scutellata Bauh.). Fröen äro mycket platta, omkring 12.

Växer på våta ställen, vid stränder, diken o. d., helst på dyig

mark. Blommar i Juni, Juli. — Omvexlar större och mindre (stun-

dom endast omkring 3 tum), samt glatt och hårig.

Utbr. genom Europa (undant. Italiens öar, Grekland, Turkiet),

samt i Barbariet, Siberien och norra Amerika.

6. Bergprisan
(Veronica muntana L.)

har krypande, smal och spenslig, hårig stjelk, tunna, äggrunda, starkt-

naggsågade, långskaftade blad samt glest-spärrade och spensliga blom-

klasar med blåhvita och rödblått strimmiga blomkronor. Fröhusen äro

stora, breda (nära 3 linier) och tunna, hårkantade, nästan kretsrunda,

men i båda ändarne urnupna, upptill 1-rummiga; fröen nästan linie-

breda, gulaktiga med genomskinlig grodd.

Växer i Skånes bokskogar, helst bland vissnade blad på något

fuktig mark. Blommar i Maj och Juni. — Utbr. genom Europa undant.

det nordligaste, Portugal, nästan hela Spanien, Grekland, Turkiet.

Fries anmärkte först denna art som svensk (i skogen Reften)

och upptager den redan i första upplagan af sina Novitier.

7. Théprisan eller Gökblomman
(Veronica ChamBedrys L.)

är qvarters- eller nära fotshög, nästan upprat, hårig (stjelken vanligen

tvåsidigt-), och har äggrunda, nästan inskuret trubbsågade, skrynkliga

(nästan veckadt-), oskaftade eller (de nedre) stundom kort skaftade blad

och vanligen motsatta, temligen glesa, långa, uppräta och utstående

blomklasar. Blommorna äro stora (relativt) och täcka, med himmelsblå,

kring svalget mörkviolett, rödblått strimmig krona, blåhvita ståndarsträn-

gar och rödblå knappar. Fröhusen äro bredt-oravändt-hjertlika; fröen

8—12, rundade, nästan sköldlika.

Växer på torra ängar och gräsiga, skyddade backar, i skogs- och

åkerkanter, allmän (men saknas i Lappland).

Blommar i Maj och Juni. Förekommer stundom med mindre,

nästan köttröd blomkrona. — Utbr. genom nästan hela Europa, samt i

Siberien, Caucasien, Syrien och på Canariöarne.
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Uuder vårens vackraste tid, under dess sol och ljumma vindar,

utvecklar Théprisan sina blommor, hvilkas azur täflar med sommarhim-

melens. Kommer regn, lutar växten dera tills bättre väder inträdt, och

hos denna, liksom hos många andra, varar blomkronan blott en dag

sedan den utslagit. Théprisan uppträder vanligen sällskapligt. — Bladen

äro, såsom mindre beska, bättre till thé än Aren prisans; de böra då

behandlas såsom för samma ändamål Dostans (se sid. 133). De gamle

botanisterna (Bauhinus) benämnde växten, med hänsyn till bladens an-

tagna likhet med unga ekblad, Chamaedrys (spuria etc.), hvadau dess

artnamn. Häraf är Gamand er troligen en förvräng'ning. Örten är

tecknad redan i Til-Landz' Icones (1683).

8. ÅreDprisan eiier Jordkrypan
(Veronica offlcinalis L.)

är temligen kort och tätt hårig och har (såsom namnet antyder) kry-

pande, d. v. s. till marken tryckt, nedtill rotslående, vanligen 6—10

tum lång stjelk, omvändt-äggrunda eller nästan ovala, sågade, gråaktigt-

gröna blad och uppräta, 2—4 tura långa, vanligen täta och smala

(axlika) blomklasar, hvilka utgå från de medlersta bladvecken (stundom

en ensam toppklase). Blorakronan är liten, blekblå med mörkare ådror,

stundom köttröd eller hvit. Fröhuset omvändt-äggrundt-triangellikt, helt

eller bredt urnupet.

Växer i skogar och skogskanter, på torrare (sandiga) skogsängar,

betesraarker och berg, allmän. Bildar ensam små mattor eller sällska-

par med Skeplingar, Måror, Lingon o. a. Blommar i Juni och Juli.

— Utbr. genom nästan hela Europa, samt i Caucasien, Siberien och

(inkoml.) i norra Amerika.

Förekommer mindre, med endast 3—4 tums stjelk, och (i Ånger-

manland : Fristedt) med nästan glatta blad och endast tvåsidigt hårig

stjelk, — Blommorna bli stundom dubbla (Bärby ängar vid Gamla

Upsala : L.).

Orten är något besk, lindrigt sammandragande, har fordom använts

såsom stärkande medel i några åkommor och fanns då på apoteken,

hvadan artnamnet. Den var Caraerarii Veronica, Bauhius Veronica mas

etc. Förr nyttjades den stundora såsom thé, i stället för kinesiskt,

hvarom Linné (i Flora lapponica): "— homines, qui proximo gradu

supra vulgus sapiunt — infusum — religiöse potant ioco theae; durum

sane succedaneum, et sapore diversissimum —".

**** Mångåriga. Blommorna i toppklase. Fröhuset mycket

platt. Fröen platta. (Acrobotryac perennes.)
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9. Stenprisan
(Veroiiica saxatilts L. iil.)

är nästan buskartad, med talrika, nästan risigt-utbredda grenar och

(raängåriga) bladskott, samt nppkrökta, 2—4 tum långa, blombärande

stjelkar. Bladen äro temligen härda, varaktiga, aflungt-omvändt-ägg-

runda, nästan helbräddade, omkring 5—6 linier långa, de nedre mindre.

Blomklasarna korta, slutligen glesa. Kronan är himmelsblå med mör-

kare strimmor och rödviolett svalg, stor (nästan som hos Théprisan).

Fröhuset nästan aflångt (-äggrundt), mycket svagt urnupet; skalen loss-

nande från midtpelaren.

Växer på öppna, steniga ställen och klippor i fjellen (sällsynt).

— Joh. Holsten, pastor i Qvickjock (eller Luleå) och Linnés lärjunge,

upptäckte arten som svensk. Sedan Wafilexberg återfunnit den, upptog

SwARTZ den, med egenhändig teckning, i Svensk Botanik (1807). Wah-
LENBERG skildrade den sedan närmare i sin Flora lapponica. — Utbr.

på Europas (högre) berg: S. Nevada, Pyrenéerna, Alperna, Vogeserna,

Karpaterua; på Corsica, i nordliga Skandinavien och Skottland.

10. Timjeprisan
(Veronica serpyllifolia L.)

är nästan glatt, vanligen mycket grenig, med omkring 4—5 tum långa,

uppkrökta, nederst rotslående grenar (stjelkar). Bladen äro merendels

nästan elliptiska, svagt naggade (något lika Timjans), de nedersta mera

rundade. Blomklasarne äro temligen täta och axlika, långa. Kronan

är hvitaktig eller blähvit, med blåaktiga strimmor, liten. Fröhuset

bredt-kretsrundt, urnupet (nästan njurlikt).

Växer på fuktigare ängs- och betesmarker, väg- och åkerkanter,

allmän. Blommar bäst i Juni. — I de högre fjelltrakterna omvexlar

den med bredare blad och nästan rent blå blommor.

Utbr. genom nästan hela Europa, samt i Caucasien, norra och

medlersta Asien, Algerien, på Madeira, Cap, i Amerika (t. ex. Förenta

Staterna, pä Jamaikas berg, vid Quito).

Bauhins Pinax (1671) upptager växten såsom Veronica pratensis

serpyllifolia ; i hans Historia heter den Veronica femina.

11. Fjellprisan

(Veronica alpina L.)

är vanligen långt-grenig, med nästan uppräta och enkla grenar (stjel-

kar), hvilka vid blomningen vanligen äro endast 2—4 tura långa, men

sedan bli längre (stundom nära 10 tura). Bladen äro elliptiska eller

ovala, vanligen något sågade, omkring 5 linier länga, de nedersta min-
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dre och rundade. Blomklasen är tät, nästan axlik, temligen kort. Fo-

dret är kantadt med ledade hår; kronan liten, mörkblå. Fröhuset ora-

vändt-äggrundt, med tvär, något intryckt spets.

Växer på fuktigare, gräsigare ställen på fjellsluttningarna. — Är,

isynnerhet yngre, temligen mjuk och vattig; strax den uppsticker är

den mjuk och späd nästan som en Narv ("ut Alsinem fere crederes" :

Whlnb. lapp.). Svartnar eller blånar vid torkning. — Oravexlar m. e. m.

hårig eller nästan glatt.

Utbr. på nästan alla Europas högre berg, samt i medlersta och

norra Asien, norra Amerika (det arktiska och på Klippbergen), på Is-

land. — Först närmare botaniskt bcskrifven i Linnés Flora lapponica,

sedan L. anmärkt den under sin lappska resa (1732) ehuru O. EuD-

BECK d. y. redan 1695 funnit och låtit måla växten.

***** Ettåriga. Blommorna i bladiga, m. e. m. axlika topp-

klasar. Fröhuset vanligen platt. Fröen mest platta (Acrobotryse

anuuse).

1:2. Åkerprisan
(Veronica arvensis L.)

är merendels 5 till 8 tum hög, på bättre mark vanligen mycket och

utbredt grenig, på magrare nästan upprat (stundom endast 2—3 tum)

och enklare. De nedersta bladen äro äggrunda eller något hjertlika,

nästan inskuret naggsågade, de medlersta hjertlikt-äggrunda, naggsågade,

håriga och något skrynkliga; skärmbladen lansettlika och vanligen hel-

bräddade. Blommorna bilda nästan axlika samlingar; kronan är blek-

blå, stundom hvit, mycket liten. Fröhuset är bredt-omvändt-hjertlikt.

Växer på gärden och åkrar, backar, grusiga eller steniga ställen,

allmän (till Ångermanland).

Blommar i (April,) Maj och Juni; mognar i Juni. — Då den

växer bland gräs blir den spenslig och får längre blomskaft. — Utbr.

genom hela Europa undant. det allra nordligaste, samt i Caucasien,

vestra och södra Siberien, Algerien, på Canariöarne; i norra Amerika.

Vid Messina på Sicilien samlade förf. den mogen d. 4 April.

Bauhins Pinax upptager Åkerprisan såsom Alsine veronicae foliis etc.

13. Yårprisan
(Veronica verna L.)

är upprat och rak, något körtelhårig, då den blommar vanligen endast

1—3 tum hög och nästan enkel, men äldre 3—6 tum och grenig.

De nedersta bladen äro äggrunda, hela, och vissna vanligen snart, de



169

andra nästan parigt 5—S-delade, med större midtflik; några skärmblad

smalt-lansettlika. Blommorna bilda axlika samlingar; kronan är mycket

liten, mörkblå. Fröhuset är bredt oravändt-hjertlikt.

Växer på öppna backar och gärden, på mulliga klippor, i torra

skogskanter o. d. Blommar i April, Maj. — Förekommer stundom

(liten) med alla bladen hela (och smala).

Utbr. genom Europa (undant. det allra nordligaste, Skottland, Ir-

land, Portugal, Sicilien, Grekland och Turkiet), samt i Caucasien, vestra

och södra Siberien.

14. Trebladprisan
(Veronica triphyllos L.)

är nästan upprat och vanligen enkel, mera sällan utstående-grenig, 3—

6

tum hög, alldeles körtelhårig. Bladen äro något köttiga, de nedersta

äggrunda eller något hjertlika, de andra handlikt 3—5-delade med run-

dadt trubbiga flikar, den medlersta stor, omvändt-äggrund eller rundad;

några skärmblad äro små och hela. Blommorna bilda glesa klasar;

kronan är mörkblå. Fröhuset är rundadt-omvändt-hjertlikt, uppsvälldt.

Fröen äro kupiga.

Växer på åkrar (isynnerhet sandiga) och åkerkanter, vid vägar

och byar i södra Sverige (särdeles Skåne och södra Halland) och på

Gotland. J. Leche upptäckte växten (som svensk) i Skåne, "på san-

dig jordmån bland säden vid Sandby i öfverflöd, eljest ock vid Öfveds-

kloster och Fågelsång" (Vet. Ak. handl. 1744). Blommar i Maj. —
Utbr. genom Europa (undant. det nordligaste, Skottland, Irland, Sicilien

och Grekland), samt i Caucasien, Mesopotamien, Turkomanien och Syrien.

Eedan Bauhins Pinax (1671) upptager växten såsom Veronica

triphyllos (coerulea).

****** Ettåriga. Blommorna ensamma i bladvecken, på långa,

slutligen nedåt krökta skaft. Fröhuset uppsvälldt. Fröen mycket ku-

piga, nästan skållika. (Omphalo sporre.)

15. Ogräsprisan
(Veronica agrestis L.)

är m. e. m. hårig, spenslig, vanligen omkring 5—6 tam, med långa,

utbredda och uppkrökta grenar, men blir stundom (såsom då den växer

bland andra växter) längre, upprätare och enklare. Bladen äro hjert-

likt äggrunda (de nedre) och äggrunda eller nästan elliptiska, glest men

temligen starkt sågade, de nedre motsatta, de andra vexelvisa. Blom-

kronan är liten, blekblä med mörkare strimmor (underfliken vanligen
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rent hvitaktig), eller rödlett, stundom hvit; pipen gulaktig. Fröhuset

är rundadt, bredt-urnupet, m. e. ra. tvåknöligt, vanligen 6—10-fröigt.

Växer såsom ett m. e. m. allmänt ogräs i trädgårdar, på åkrar

o. a. odlad mark.

Blommar hela (våren och) sommaren. — Förekommer stundom

(såsom vid Upsala) med mindre, smalare, köttigare och nästan glatta

blad. — Utbr. genom nästan hela Europa, samt i Algerien, Caucasieu,

medlersta Asien, (norra Amerika,) på Mauritius, Canariöarne.

1 Tabernaemontani Historia (1625) upptages växten såsom Alsine

foliis trissaginis.

* V. persica Poir. V. Buxbaumii Ten. Inkomling i trädgårdar o. d. i Skåne,

vid Stockholm o. a. Har stora (utbredda omkring 1/3 tum breda), blå blommor. Fr. Nov.

* V. polita Fr. är nästan glatt, blekgrön, något daggblå, och har något köttiga

blad och mörkare blommor. Växer i Skåne, Bohuslän, på Oland och Gotland. Först

beskrifven i Fries' Novitier.

* V. opaca Fr. är mörkgrön, hårigare, med bredare, mera rundade (och mindre)

blad och mörkblå blommor. Växer i södra och medlersta Sverige. Först beskrifven i

Fries' Novitier.

16. Mnrgrönsprisan
(Veronica hederifolia L.)

är (glest) hårig och har smal och spenslig stjelk eller stjelkar (grenar),

hvilka ligga ned utmed marken och slutligen kunna bli qvarters- eller

fotslånga. Bladen äro till större delen vexelvisa, njurlikt-kretsrunda,

grundt-3—5-flikiga (med mycket bredare midtflik), de nedersta helare

eller nästan helbräddade, motsatta. Blommorna äro små, med blåhvit

krona och nästan hjertlika, hårbräddade foderblad, hvilka tillväxa mycket

efter blomningen. Fröhusen äro alldeles tvåknöligt omvändt-njurlika,

vanligen 4-fröiga, och deras skal dela sig slutligen i ryggnerven, så att

fröhuset blir 4-skaligt. Fröen äro stora som senapskorn.

Växer på åkrar, gräsiga backar och grusig mark i södra och med-

lersta Sverige. Då Linné utgaf sin Flora suec. l:a upplaga kände han

denna art endast som skånsk (troligen genom Leche). — Blommar i

Maj och Juni. — Utbr. genom hela Europa undant. det nordligaste,

samt i Algerien, Orienten (och norra Amerika). Vid Messina på Sici-

lien samlade förf. den blommande d. 5 Mars.

Mnrgrönsprisan uppspirar helt tidigt om våren med sina två stora,

långt skaftade och intill marken närmade hjertblad. Mellan dessa ut-

går en snart krypande stjelk, och samtidigt utvecklas ur deras veck

två sidoknoppar, hvilka också söka marken, bildande med den första

stjelken två mycket trubbiga vinklar. Få växter, anmärker Lecoq, som

iakttagit dennas nyss omtalade utveckling, ha sä brådtom att grena sig,
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att de alstra knoppar i sjelfva hjertbladsvecken. De unga bladen äro

rödaktiga, och de äldre bibehålla vanligen denna färg på undersidan.

Den bleka, endast i solen öppna ki'onan, faller snart, och de nedersta

fröhusen ha redan nästan mognat pä utväxta och mot marken krökta

skaft under det stjelken ännu växer upptill och utvecklar blommor. —
I Tabernsemontani Historia heter växten Alsine hederacea och Bauhins

Pinax upptager den såsom Alsine hederulae folio.

9. liiiuosella L.

Blomkronan hjullikt-klocklik, med rcgelbundet-5-deladt bräm. Stån-

darne 4; knapparna 1-rummiga, nästan klotrunda, bristande med tvär-

remna. Fröhuset nästan 1-rummigt (nederst 2-ruramigt), 2-skaligt.

1. Äfjebrodden (Fr.) eller Dyörten
(Limosella aqvatica L.).

En liten (omkring tumshög) krypande, glatt, genom sina skott

temligen varaktig ört, som har (vanligen) trubbigt-lansettlika eller nä-

stan tuuglika blad med mycket långa och smala skaft, samt mycket

små, hvita eller något rödaktigt punkterade blommor på eublommiga

skaft, kortare än bladen. Både blad- och blomskaft utgå knippvisa från

roten eller de knöliga, vanligen rotslående stjelklederna. — Förekom-

mer mindre, med smalt-jemnbreda, nästan trådlika blad (L. borealis Less.).

Växer på stränder (särdeles sandiga och dyiga) och andra våta,

öppna ställen, i vattengropar o. d. Blommar i Juli, Aug. — Utbr.

genom Europa (undant. bl. a. nästan hela Italien, Grekland och Tur-

kiet), samt i Algerien, Siberien, Abyssinien, i Amerika, på N. Holland o. a.

\ Om också Personaternas ordning innehåller åtskilliga praktväxter,

såsom t. ex. Fingerborgsörten (Digitalis), har den derjemte andra så

små och oansenliga, att de vanligen knappt bli bemärkta. En sådan

är Dyörten. Inskränkt till stränder o. d., bildar den der små blad-

rosetter på krypande skott och utvecklar icke ens alltid sina små blom-

mor. Hela dess utseende är olikt våra andra Personalers. — Redan

O. Celsius upptager Dyörten i sin Katalog, 1732 (o: Plantaginella)

och Linné anmärkte den under sin lappska resa. I Clusii Historia

(1601) heter växten Plantago aquatica minima och Lindern kallade

den (1728) Limosella annua.

3. RHINANTHACE^.

Ståndarknapparna 2-rummiga; rummens bas icke sällan udd- eller

borst-spetsad. Blomfodret 4—5-tandadt (-klufvct). Fröhuset 2-rummigt,

2-skaligt-rumbristande.
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8. Bartsia L.

Fodret nästau regelbundet 4-klufvet. Kronans läpp nästan regel-

bundet 3-tandad, kortare än hjelmen; svalget nästan slutet. Ståndar-

knapparna med 2-uddig bas. Fröhuset spetsigt; fröen kantigt-ribbade,

med hinnkantade, tvärstrimmiga ribbor.

1. Svarthöet (Fr.) eiier Bartsch-örten
(Bartsia alpina L.),

En mångårig, vanligen qvarters- eller nära fotshög, upprat och

enkel, mörkgrön, upptill brunaktig, torr alldeles svartnande ört. Bladen

äro motsatta, äggrunda, trubbsågade, nära 4 linier breda. Blommorna

sitta ensamma i de öfre bladvecken och äro omkring 6 linier långa,

mörkt-violettblå.

Växer i kärr och på kärrängar, särdeles i fjelltrakterna, samt på

Öppna, steniga ställen utmed Lapplands o. a. elfvar, dessutom i Öster-

götland (Omberg etc), på Hunneberg och Gotland. Blommar i Juni,

Juli. — Utbr. genom norra och medlersta Europa, i det sednare nä-

stan endast på de högre bergen (Pyrenéerna till Karpaterna); samt på

Grönland, Labrador. — O. Eudbeck d. y. upptäckte (som svensk) och

lät måla Bartsch-örten under sin lappska resa, 1695; i sin Index (1720)

upptager han den såsom Pedicularis alpina etc. Sedan skildrade Linné

den helt kort i Flora lapponica. Swautz beskref växten i Vet. Ak.

handl. 1789.

J. Bartsch, till hvars minne Linné uppkallade denna örts slägte

(hvilket således egentligen borde heta Bartschia), var "Regensburgare,

Medicinge Doctor, en utmärkt skön, hederlig och lärd ung man, sin

nations prydnad". Vidare berättar Linné (i Flora suecica) att han

och Bartsch blefvo mycket goda vänner i Holland, att han (L.) "smit-

tade (inficiebara) B. med en outsläcklig kärlek till växter och insekter,

så att knappt någon kunde bättre undersöka eller beskrifva växternas

minsta delar". Kolonial-läkarebeställningen i Surinam var vid denna tid

ledig och Boerhave hade dertill utsett Linné, men då han (såsom

nordbo) icke ville antaga anbudet ("recusarem torridas inhabitare zonas,

sub arctoo ipse natus et educatus") och Boerhave tillåtit honom föreslå

hvem han ville i stället, föll hans val på Bartsch, som genast antog

tillbudet och reste till Surinam. Men der blef hans öde ("Gubernatoris

odio et malitia") endast vedervärdigheter, bekymmer och bris£, så att

han inom kort dog, "värd, om någon, ett bättre öde". — Han med-

delade Linné i bref många märkliga iakttagelser rörande Surinams växter.
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9. Odoutites Echb.

(Rödkullor Fr.)-

Fodret nästan regelbundet-4-klufvet. Kronans läpp nästai) regel-

bundet 3-klufven, obetydligt kortare än hjelmen; svalget trångt. Stån-

darknapparnes bas 2-uddig. Fröhuset tvärtrubbigt (eller urnupet); fröen

små, skrynkligt-strimmiga (kantiga).

1. Rödtoppan
(Odontites rubra Pers. — Euphrasia Odontites L.).

En ettårig, qvartershög eller högre, vanligen långt grenig ört med

motsatta, sraalt-lansettlika (eller nästan jemnbreda), spetsade men trub-

biga blad, vexelvisa skärmblad och ensidiga blomklasar. Blommorna

äro lika långa som eller längre än skärmbladen. Kronan är rosenröd

med mörkare svalg.

Växer pä åkrar och gärden i södra och medlersta Sverige. Blom-

.mar i Juli, Aug. — Utbr. genom nästan hela Europa undant. det allra

nordligaste, samt i vestra Asien och Siberien, norra Afrika.

ErviNUS (1690) kallar Eödtoppan Odontites, hvadan Linnés art-

namn och slägtnamnet. I Bauhins Pinax heter den Euphrasia praten-

sis rubra.

* O. litoralis Fr. har enkel stjelk, bredare blad, kortare och mörkare blommor

än den vanliga och växer på hafsstränderna.

lO. £iiplii*asia (L.)

Fodret temligen regelbundet 4-klufvet. Kronans läpp längre än

den breda, starkt-urnupna hjelmeu, 3-flikig, med större, starkt-urnupen

midtflik; svalget öppet. Ståudarknapparna tvåuddiga, men de kortare

ståndarnes uddar olikstora. Fröhuset tvärt eller urnupet; fröen nästan

spollika, strimmiga.

1. Ögontrösten
(Euphrasia officinalis L.).

En ettårig, vanligen omkring qvartershög ört med motsatta, ägg-

runda och sågade, starkt ådriga blad och hjertlikt-triangellika skärm-

blad. Blommorna bilda toppax och äro hvita eller blåhvita med upp-

till gul kronpip och vackert violettstrimmig läpp; svalget är hårigt.

Ståudarknapparna äro hårkantade. Fröhuset är urnupet.

Växer på magrare betesmarker, backar och ängar, allmän. —
Blommar i Juli, Aug. till långt inpå hösten. — Varierar mycket, såsom

grenig och enkel; större, med bredare, nästan hjertlika blad (på bördi-

gare mark) och mindre.
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Utbr. genom nästan hela Europa, samt i Caucasien, Mindre, norra

och medlersta Asien (Siberien, Hinaalaia) och i norra Amerika.

Ögontrösten uppträder nästan alltid talrikt och gerna bland gräs

(särdeles Svingel), Backtimjan o. d. Icke sällan "tyckas gräsen göra

sig lägre för att låta den visa sina täcka blommor". Orsaken torde

vara den att Ögontrösten, liksom Rhinanthacese i allmänhet, åtminstone

till en del lefver parasitiskt på de närstående gräsens rötter. — Örtens

namn antyder huru den ansetts verksam mot ögonkrämpor, hvarutinnan

den fordora stod i stort anseende och hvarför den fanns på apoteken

(d: Euphrasia officinarum Bauh.). Annars hette den endast Euphragia

(Cam,), Euphrasia (Fuchs.). Man begagnade antingen den utpressade

saften, som insläpptes i ögonen, eller thé på örten under längre tid.

Dess verksamhet kan likväl icke vara särdeles stor, då den är endast

litet besk och har något sammandragande (lindrigt stärkande) egenska-

per. — Bien besöka blommorna,

* E, parviflora Fr. har äggrundt-hjertlika skärmblad, tvärtrubbigt fröhus och

små blommor med nästan glatt kronsvalg.

* E. gracilis Fr. är spenslig och har smalare och mindre sågade blad (med

vigglik bas), nästan vigglikt, tvärspetsadt fröhus och glatt kronsvalg. Växer bland ljung

i södra och medlersta Sverige. Fr. i Sv. Litt. Tidn. 1838, Mänt. III.

* E. salisburgensis Funk växer (inom Sverige) endast på Gotland, der Westöö

upptäckte den (Bot. Not. 1853).

Fries karakteriserar och belyser närmare Euphrasierna i sin Man-

tissa III.

11. Rliinantliiis L.

(Skallerörter, Höskallror Fr.)

Fodret plattadt-bukigt (nästan uppblåst), tvåläppigt-4-tandadt. Kron-

läppen treflikig, kortare än hjelmen, som invid spetsen har en tand på

hvar sida. Ståndarknapparna uddlösa, i kanten ludna (och samman-

hängande). Fröhuset rundadt och platt; fröen nästan kretsrunda, gro-

piga, vanligen hinnkantade, talrika,

Skallerörterna äro ettåriga, med fyrkantig stjelk, motsatta, temli-

gen smala (lansettlikt-jemnbreda eller nästan jemnbreda), sågade blad,

nästan triangellika, starkt sågade skärmblad, och gula, violettblått-tan-

dade, ensamma blommor, hvilka bilda nästan ensidiga toppax. De

blomma i Juni, Juli och svartna temligen vid torkning. Fodret till-

växer efter blomningen och blir slutligen torrt-hinnaktigt, så att det-

samma (med det mogna fröhuset) "skallrar" da växten skakas, hvadan

svenska namnet. — Ehinanthus crista galli L. De gamle botani-

sterna (Bauhinus) kallade dessa växter Crista galli (mas och femina).

Enligt nyare botanister äga vi tre Skallerört-arter:
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* R. major Ehrh. är vanligen öfver fotshög och grcnig och har bleka blomskär-

mar, blekare krona med krökt pip, längre och mera violetta tänder och blottadt märke.

Växer på ängar (vanligen torrare) och åkrar (R. hirsutus Lam.), der den kan bli ett

svårt ogräs. — Utbr. genom nästan hela Europa (undant. Italiens öar, Grekland), i Al-

gerien, Caucasien, Siberien.

* R. minor Ehrh. är vanligen mindre och enklare, med gröna blomskärmar,

mörkare krona med rak pip och inneslutet märke. Väser på fuktigare ängar. — Utbr.

genom Europa (undant. Sicilien, Grekland), samt i Siberien, Persien och norra Amerika.

* R. alp in US Bmg., i medlersta och norra Sveriges bergstrakter (samt på med-

lersta Europas högre berg).

Då fröhusen skallra är slåttertiden nära. "Fröhusen, mogna,

skaka de torra fröen, antydande att slåttertiden tillstundar" (L.).

Våra vanliga, ofvan skildrade och numera i allmänhet antagna

Skallerört-arters åtskillnad är grundad på mindre märkliga kännetecken,

ehuru de på sitt hela utseende äro lätta att skilja, såsom redan Linné

anmärker (Flora lapp.). Han kände dem mycket väl, men betraktade

dem endast som varieteter, och säger att man bör uppsöka bättre

kännetecken, om de skola kunna anses såsom arter, emedan man an-

nars "åtnjuter samma privilegier, isom tulipomauerna o. a." Båda (med

varr.) karakteriseras och belysas i Fries' Mantissa III.

t^, Pediciilaris L.

Fodret vanligen bukigt, oregelbundet och något bladartadt-5- eller

tvåläppigt-4-tandadt. Kronläppen 3-flikig, längre än hjelmen ; hjelmen

nästan rak eller krökt. Ståndarknapparna uddlösa. Fröhuset vanligen

snedt äggrundt eller äggrundt-lansettlikt; fröen kantigt-äggrunda, vanli-

gen gropiga, talrika.

Mångåriga örter med trind stjelk, vexelvisa, parbladigt delade eller

inskurna blad; blommorna i toppax. De svartna m. e. m. då de torkas.

a. Kronans läppar slutna. Fröhuset nästan rundt, bristande i

båda kanterna. Fröskalet vidt, hinnartadt, veckadt, nätlikt-

punkteradt. Sceptrum Htn.

1. Garlsspiran
(Pedicularis Sceptrum Carolinum L.)

är vanligen nära alnshög (men blir ock högre), med rak och stark,

upprat, bladlös stjelk och stora, öfver 1 tum långa, blekt guldgula, röd-

spetsade blommor, hvilka sitta 3(—4-)kretsade och bilda ett prydligt

toppax (o: Kungsspira). Bladen äro alla samlade vid roten, icke säl-

lan qvarterslånga, pardelade, med trubbiga, inskurna och naggade flikar.

Skärmbladen äro krausvisa.
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Växer i (mossiga) kärr, skogsrayrar (o: Myrkung) och på våta

(helst något skuggiga) ängar, allmän i Lapplands och tillgränsande trak-

ters buskiga, öde kärr- och strandmarker och Norrlands skogstrakter

(mellan Kemi och Jo var den så ymnig på vägen att den nästan hin-

drade hästen : L.) t. o. m. Dalarne, Vermland, Vestmanland och Up-

land. F. ö. i Nerike, Södermanland, Öster- och Vestevgötland och inre

Småland på några spridda ställen. Blommar i Juli, Aug. — Utbr. ge-

nom Skandinavien (undant. Danmark), norra och medlersta Ryssland,

Tyskland, Österrike, Ungern och Siebenbiirgen till Dahurien.

Carlsspiran är en verklig praktväxt och en bland vår Floras ut-

märktaste alster. Den blef närmare och mera botaniskt bekant genom

O. EuDBECK d. y., som fann den under sin lappska resa. Härom

Linné (Flora lapp.): "O. Rijdbeck d. ä. benämnde först i Sverige denna

växt (i sin Catalogus horti Upsal, 1658) Antirrhinum (nostrura aqua-

ticum flore luteo), men O. Rudbeck d. y. fann densamma vid Lule-

elfven nära Haresby, der jag ock läst hans och hans lysande sällskaps

namn inristade i ett träd. Framför andra växter behagade honom

denna utmärkt präktiga, med spändrak stjelk stoltserande och med

kretsvisa blommor, nästan som på en spira, prydda växten, der hvar

blomma lyser guldgul och har maskeradt bräm likt ett lejongap, men

med måttligt blodröda läppar *). Derföre kallade han i sin lappska

resas (Nora Samolad sive Lapponia illustrata, 1701) dedikation denna

växt Sceptrum Carolinum efter vår (då regerande) stormäktigaste konung

Carl XII och till de bragdstore Carlars minne". I nämnde bok lem-

uar han också på densamma den första goda figur (Linné kallar den

t. o. m. optiraam splendidissimamque).

Sednare (1731) utgaf J. O. Rudbeck ("Rudbeck nepos") såsom

akademisk disputation en "Dissertatio botanica de planta Sceptrum Ca-

rolinum dicta", men hvars egentliga författare var Linné (till hvilken

diss. han också, i hvad rörer växtens historia, hänvisar).

1 sin Flora lapponica beskrifver Linné Carlsspiran noga och bo-

taniskt på hela två sidor och tecknar på tab. IV en topp och ett rot-

blad, samt blomman, fröhuset och fröen, hvarvid han också anmärker

dess skillnader, särdeles i blomma och frukt, från samslägtingarne. Det

är med hänsyn till denna vigtiga skillnad, som Hartman, återställande

*) "Hvars blomma lik en hielm so gul som gullet lyser

Med blek och blodig mun samt blod-bestenkte blad".

(O, Rudbeck d. y.)

"— hvars raka och uppräta stam syutes houom (Rudbeck) lik eu spira bekransad med

blommor" (Swaktz).
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Rudbecks benämning, upptagit växten under eget slägte och åter kallat

den Sceptrum Carolinum.

b. Kronans läppar öppna. Fröhuset spetsigt, bristande i ena

kanten. Fröskalet trångt. Pedicularis Htn. — (Fr i er).

2. Kärrspiran
(Pedicularis palustris L.)

är qvarters- eller fotshög, upprat, vanligen mycket grenig, med upp-

stående grenar, glatt eller nästan glatt, upptill icke sällan alldeles mörkt

purpurröd. Bladen äro oregelbundet enkelt- eller dubbelt-pardelade;

skärmbladen inskurna. Blomaxen långa. Blomkronan är 7—8 linier,

nästan rosenröd (sällan hvit); hjelmen upptill mörkare, lika lång som

läppen, dess spets tvär, med en syllik tand på hvar sida nedtill. Fo-

dret är tvåläppigt med krusigt inskurna och tandade läppar.

Växer i kärr och på våta ängar, allmän, helst på "kallbotten eller

kalljord" (o: fuktiga ställen som om nätterna utdunsta en kall dimma

: Dybeck), hvadan den i Upland kallas Kallgräs. Blommar i Juni,

Juli. — Förekommer i Lappland med nästan dubbelt mindre blommor.

Enligt Linné kallas växten Skomakarskägg i Södermanland.

Utbr. genom Europa undant. nästan hela Italien, (Spanien), Grek-

land och Turkiet, samt i Caucasien, Siberien.

Kärrspiran skadar gräsväxten, har skarp smak och gör det bästa

bete eller hö osmakligt för kreaturen, hvilka vanligen rata den ("pra-

torum vitium" : L.). Bland dess vanligare benämningar häntyda Lie-

varg. Gräsvarg (Dalarne), Ledgräs (Le-kallar : Dalsland) på dess

elakhet mot lian (led, le, här troligen = ledsam, besvärlig). Samma-

lunda benämningen Jernört (kanske också för färgen).

"Allmogen anser denna vara bland de växter, som säkrast ut-

märka en viss jordmån. Till denna slutar man icke allenast af örtens

talrikhet, utan äfven och noggrannast af sjelfva blommornas mer eller

mindre mörkröda färg; och äfven flera andra kännetecken rådfrågas för

samma ändamål" (R. Dybeck).

3. Skogsspiran
(Pedicularis silvatica L.)

är glatt, mera rent grön, upptill stundom rödaktig, vanligen grenad

ända nere vid roten (flerstjelkig), med kort (2—3 tums), upprat och

nästan alldeles blomklädd midtstjelk och omkring qvarterslånga, enkla,

snedt-uppkrökta sidostjelkar (grenar). Bladen äro temligen bredt par-

delade. Blomaxen korta. Blomkronan är vackert rosenröd, större än

Nyman. Sv. Fanerog. ''*
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Kärrspirans, och har kortare, mera delad, vid basen hvitaktig läpp. Fo-

dret är stort, ö-flikigt och (bladartadt) tandadt.

Växer på våta skogsängar i södra och raedlersta Sverige (och i

södra Jemtland vid Berg), men temligen spridd. Blommar i Juni, Juli.

— Linné anmärkte under Vestgöta-resan (på Kinnekulle) skillnaden

mellan denna och föregående art närmare.

Utbr. genom Europa undant. nästan hela Italien, Grekland och

Turkiet, norra och södra Ryssland.

Uekokt på roten har berömts till insprutningar i fistel- och rötsår.

* P. hirsuta L. är 3—6 tum hög, upptill hvitullis;, har (glest) parklufna blad,

blekt-rosenröda blommor med nästan tvärtrubbig, alldeles tandlös hjelm och växer på

Lapplands högre fjell. — O. Rudbeck d. y. upptäckte och lät måla denna art i Lule-

Lappmark (1695). LinnÉ anmärkte den också och lät teckna den i sin Flora Lapponica.

4. Brandspiran
(Pedicularis iiaminea L.)

är glatt, vanligen 2—3-stjelkig. blommande endast 3—5 tum, men blir

sedan högre, och har tjocka rottågor. Bladen äro lansettlika, (något)

tillbakakrökt-pardelade. Blomaxet är långt, nedtill temligen glest. Kro-

nan nästan i tum lång, glänsande guld- eller brandgul, med upptill

nästan alldeles mörkröd, tvärtrubbig och tandlös, nästan rak hjelm, som

är nära 3 gånger längre än den smalflikiga läppen. Fodret är 5-tan-

dadt med nästan hela tänder.

Växer på Lapplands högre fjellar (ymnig), på fuktig mark, vanli-

gen icke långt från snögränsen. — Utom Lappland i det nordligaste

Amerika (Grönland, Klippbergen) och på Island.

Linné upptäckte Brandspiran under sin lappska resa samt beskref

och lät rita den i sin Flora lapponica, Wahlenberg skildrar den

ock närmare i sin Flora lapponica.

* P. Oeder i Vahl liknar föregående art, men har mera krökt och mindre trub-

big kronhjelm, som är endast omkring lika lång som den bredflikiga läppen. Blom-

morna äro något större och blekare, med (svagt) rödaktig hjelmspets. Växer i Jemtlands

och Herjedalens fjelltrakter. Förekommer stundom med bladigt blomax {^' P. virescens

Whlnb.).

5. Lappspiran
(Pedicularis lapponica L)

är omkring qvartershög, rak, vanligen alldeles enkel, stundom 2- eller

3-stjelkig, nästan alldeles glatt, och har svag och smal rot, lansettlika

eller jemnbredt-lansettlika, parklufna blad och kort blomax med ut-

spärrade blommor. Kronan är omkring 6 linier lång, helt och hållet

blekgul, med hjelm och läpp nästan lika långa j hjelmen är upptill in-
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krökt och bildar ett omkring linielångt, nästan tvärtrubbigt spröt. Fo-

dret är 2-tandadt (-läppigt). Fröhuset mindre än hos de andra arterna.

Växer pä torrare, mager mark i och vid fjellen. — Utbr. norra

Sverige, Norge, Lappland, nordligaste Ryssland samt i Siberien och det

nordligaste Amerika (Grönland o. a.).

O. RuDBECK d. y. upptäckte och lät måla denna art i Lule-Lapp-

mark (1695). Sedan anmärkte Linné densamma under sin lappska resa

(1732) och beskref samt lät teckna den i sin Flora lapponica, liksom

Wahlenberg sedan närmare skildrar den i sin.

13. JflelasBipyriBawi L.

(Skepling-slägtet).

Fodret 4 klufvet. Kronan plattad (från sidorna); dess läpp kort-

3-flikig, tvåbucklig, lika lång som eller något längre än hjelmen, hvars

kanter äro uppvikta. Ståndarknapparna sammanhängande med kanterna;

rummen vanligen kort-uddiga. Fröhuset m. e. ra. snedspetsadt äggrundt

(bredare eller smalare), 2—4-fröigt. Fröen stora, släta, trinda, nästan

aflånga.

Skeplingarna äro ettåriga örter med fyrkantig stjelk, motsatta,

helbräddade eller nästan helbräddade blad; blommorna i ax eller en-

samma i bladvecken. De svartna vid torkning.

a. Blommorna i ax, inom skärmblad.

1. Kammskeplingen
(Melainpyrum cristatum L.)

är qvarters- eller nära fotshög, vanligen enkel, och har jemnbreda blad,

4-radiga blommor och spetsadt-hjertlika, hopvikta, kammlikt-fliksågade,

mörkt-brunröda skärmblad, hvilka bilda ett tätt, 4-kantigt, 1—2 tum

långt ax (o: Korsört). Blommorna äro vanligen purpurröda (med

gult svalg), men stundom (jemte skärmarne) hvitaktiga, omkring 6 li-

nier långa.

Växer på torra, magrare ängar och ängsbackar i södra och med-

lersta Sverige. Blommar i Juli. — Utbr. genom nästan hela Europa

(undant. det nordligaste, Skottland, Irland, Portugal, Italiens öar, Grek-

land) samt i vestra och södra Siberien.

Kammskeplingen är ganska täck och särdeles utmärkt genom sitt

mörka, fyrkantiga blomax och dettas vackra skärmar. Stundom äro

också bladen rödaktiga. Redan Bauhins Historia (1650) upptager väx-

ten såsom Melampyrum cristatura (etc).
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2. ÅkerskepliDgen
(Melampyrum arvense L,)

är vanligen fotshög och grenig, med stadig stjelk, spetsadt-lansettlika

blad och äggrundt lansettlika, parklufna, röd- (slutligen grön-)aktiga

skärmblad. Blomaxet är temligen tätt, 2—4 tum långt; blomkronan

8—9 linier lång, röd, vid svalget något gul (och pä underläppen något

hvit). Fröhuset trubbigt, icke mycket snedt. Fröen likna mycket

hvetekorn (o: Kråk-, Korp- eller Pukhvete).

Växer på åkrar, särdeles råg- (icke sällan ett besvärligt ogräs)

och gärden i södra och medlersta Sverige. Blommar i Juli. Linné

anmärkte den (1741) på Gotland och Oland (allm.) och såg den också

"växa allmän med sina härliga ax, bland säden på Skåne slätt" (L. i

Vet. Ak. handl. 1741). — Utbr. genom Europa undant. det nordligaste

och Skottland, Irland, Portugal, Italiens öar, Grekland; i Caucasien.

Då Akerskeplingens frön komma bland säden, blir det bröd den-

samma lemnar, blåaktigt och beskt. Svinet äter dem gerna. — Redan

BiviNUS (1690) kallar örten Melampyrum arvense.

3. Landskeplingen
(Melampyrum nemorosum L.)

är vanligen öfver fotshög (stundom 3 qvarter) och långt-grenig, med

omkring qvarterslånga, glesa (isynnerhet nedtill) blomax med mörkblå

skärmblad och gula blommor (o: Natt och Dag, Landssoldat).

Bladen äro temligen smalt äggrundt-lansettlika. Skärmbladen äggrunda

med pillikt-hjertlik bas (nästan spjutlikt-triangellika), spetsade, hvasst

landade, violettblå (sällan hvitaktiga), men de nedersta vanligen liknande

de andra bladen (= de nedersta blommorna i bladvecken). Blommorna

äro vända åt en sida, 8—10 linier långa, höggula. Fodret är långt-

och något krusigt täthårigt. — Genom sin blomställning utgör denna

art en mellanlänk mellan slägtets båda grupper.

Växer i lundar och på buskiga ängar i södra och medlersta Sve-

rige, särdeles i de östra landskaperna (utom på Gotland). Blommar

bäst i Juni, Juli. — Utbr. genom Europa undant. det allra nordligaste

och Brittiska öarne, Portugal och Spanien, Italiens öar, Grekland och

Turkiet; i Caucasien.

Örten ökar mjölken hos kor och gör den smörrikare. Hästar

tycka också om den. Linné var mycket intagen i denna växt, som,

säger han (Flora suec), med blommornas guld och skärmkronans violett-

blå så smyckar våra lundar att man tycker sig träda in i sjelfva Flo-

ras eller Auroras slott.
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b. Blommorna alla i bladvecken, ensidigt vända.

4. Koskeplingen
(Melampyrum pratense L.)

är vanligen omkring fotshög, teraligen spenslig, utspärradt-grenig, och

har nästan lansettlika blad (de öfversta breda ocb glest tandade vid ba-

sen), samt utstående, vanligen hvitaktiga eller blekgula, 5—6 linier

långa blommor med nästan slutet, gult svalg. De öfre ståndarnes ena

knapprum är uddlöst. Fröen äro hvitaktiga och likna hvetekorn (o:

Kohvete).

Växer i magrare skogar och på torrare, något skuggiga skogs-

ängar (helst på lerrik mark), allmän. Blommar bäst i Juli och Aug.

— Har stundom (särdeles på Gotland) mörkröd, invändigt guUäppig

blomkrona. — Utbr. genom Europa undant. Italiens öar, Grekland,

Turkiet; i Caucasien, vestra och södra Siberien.

Kon betar gerna denna växt (såsom redan namnet antyder) och

svinet lär begärligt äta dess frön, så att det ifrigt bökar och söker

efter dem. Den är ganska sällskaplig; särdeles talrikt uppträder den i

tallskogar o. d. bland Lingon o. a. — I Bauhins Pinax heter växten

M. luteum latifolium, under hvilken benämning också O. Celsius upp-

tager den i sin Katalog.

5. Skogsskeplingen
(Melampyrum silvaticum L.)

är i allmänhet mindre, spädare och mera blekgrön än föregående art.

Bladen äro vanligen 2—3 linier breda, helbräddade eller de öfversta

med en och annan liten tand vid den bredare basen. Blommorna äro

nästan uppräta, endast omkring 3 linier långa, öppna, helt och hållet

mörkgula (nästan citrongula). Ståndarknapparnas ena rum är något

större och har längre udd än det andra.

Växer i bördigare skogar, i lundar och på skogsängar, allmän.

— Blommar i Juli, Aug. — Förekommer i Skåne med nästan tums-

breda, äggrundt-lansettlika, spetsade blad (Htn). — Utbr. genom Europa

undant, Holland, Belgien, Portugal, nästan hela Spanien, Italiens öar,

Grekland och Turkiet; i Caucasien, vestra och södra Siberien.

Också Skogsskeplingen tycka kor mycket om, och på de betes-

marker der Ko- och Skogsskepling växa ymniga, blir både mjölken rik-

lig och smöret utmärkt godt och gult, såsom Linné anmärkte vid

Lycksele (hvadan Norrlänningarne kalla dessa växter Mjölkvall, Ko-

vall, Finnarne Woi-ruoha eller Smörgräs). — Skogsskeplingen bo-

sätter och utvecklar sig i skuggan, men vänder sig mot dagern för att

utslå sina blommor. Man ser icke sällan talrika, i grupper samlade
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stånd, alla vändande sina blommor i en och samma riktning;, som så-

ledes utvisar från hvilket håll de mottaga det mesta ljuset. Detta gäller

också om Koskeplingen, hos hvilken stjelken icke sällan vrider sig och

vänder blommorna mot dagern, under det skärmarne äro ensidigt riktade

åt motsatt håll. — O. Celsius är den förste botanist som (i sin Kata-

log, 1732) omtalar denna växt (o: M. latifolium floribus parvis luteis).

4. OROBANCHE^.

Ståndarknapparne 2-rummiga, borstlösa. Blomkronans bräm 2-

läppigt; svalget öppet. Fröhuset 1-rummigt, 2-skaligt; fröfästena (dubbla)

längs skalens midt. — Bladlösa parasiter (snyltväxter).

14. liatlirtea L.

Blomfodret klocklikt (stort), nästan regelbundet 4-klufvet. Kro

nans öfre läpp hjelmlik, hel, större än den 3-flikiga underläppen. Frö-

huset alldeles uppbristande; fröfästena breda (och svampiga). Fröen

nästan klotrunda, talrika.

1. Vetterosen (Fr.) eller Fjällroten
(Lathraea Squamaria L.)

En mångårig ört med hvit, köttig, grenig, tät- och tjockfjällig

(nästan perlbandslikt-) rotstock, samt alldeles enkel, omkring 5 tum

hög, blekröd, hinnfjällig blomstängel. Blommorna äro blekt-rosenröda,

med nästan hvit underläpp, nästan hängande, och bilda en tät, ensidig,

något lutande klase. Under fruktämnet, vid nedre sömmen, sitter en

stor, bred, gulaktig körtel.

Växer vid skuggiga berg och klippor ("dit solens strålar knappt

någonsin tränga"), i täta hasselluudar, i södra och medlersta Sverige,

ra. e. m. sällsynt. Blommar tidigt om våren (April, Maj). Luktar

icke obehagligt, men svagt. Torr svartnar den alldeles.

Utbr. genom Europa (undant. det allra nordligaste och Portugal,

Spanien, Grekland) samt i Orienten och på Himalaia.

Den hvita, köttiga rotstocken som, stor och utbredd, bildar ett

stadigt underlag, har fjälliga grenar, hvilka icke sällan sluta i blom-

stjelkar. Fjällen äro rundade, köttiga, motsatta, och vid dem utgå de

mycket greniga rötterna. Dessa intränga medelst små utväxter i moder-

trädets eller -buskens rotbark och genom denna in i veden, der de

liksom plantera sig. Från samma ställen på moderroten utgå sedan

årligen skott, icke sällan med knoppar, hvilka alstra delade grenar.

Allt detta fullbordas inom några veckor; sedan vissna stjelkarna och

Lathrsea döljer sig för att icke återses förr än nästa vår. — Växtens

näring insuges genom de talrika, små, bruna, knöllika utväxterna på
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rottrådarne, hvilka låda tätt vid trädrötterna. Dessa knölar bildas mest

nära rottrådarnes spetsar, ensamma eller 2—3 tillhopa. Fråu deras

undre yta skjuter ett bägarlikt utskott genom moderträdets rotbark in i

splinten; genom denna och knölarna ledes näringen till rottrådarne och

sedan vidare. Sådana knölar bildas troligen nya hvart år.

Somliga gamle botanister (KiviNUs) kallade växten Squamaria (nem-

ligen herba : Fjällört), hvadan artnamnet; andra benämnde den Dentaria,

och som sådan upptages den i Frankenii Speculum (1659). — Också

Eudbeckarne anmärkte densamma och tecknade den i sina Campi Elysii

II såsom Orobanche — Funboensis (Funbo vid Upsala).

15. Orobanche L.

Blomfodret (hos våra) 2-bladigt, med 2-flikiga blad. Blomkronans

öfre läpp bredt-kupig, starkt urnupen och mindre än den o-flikiga

underläppen. Fröhuset bristande endast på sidan; fröfästena smala

(dubbla). Fröen filspånlika, mycket små och talrika.

1. Snyltroten
(Oro!)anche major L ).

En fots- eller nära alnshög, bladlös och blekbrun, enkel ört, som

växer på Väddklintens rötter, vid hvilka den under sin utveckling bil-

dar en knöl, som sedan utgör stängelns bas. Stängeln är upprat, tjock

men lös (nästan svampig), besatt med talrika, tunna fjäll, och slutar i

ett tätt, 6—10 turas blomax. Bloraskärmarne äro (nästan tumslånga)

nära lika långa som blommorna, hvilka äro violett-brunaktiga. Foder-

bladen äro hopväxta på utsidan (framåt). Kronan är klocklikt-rörlik;

pipen är något krökt utåt (nedåt), nästan trind, temligen lång; läp-

parne äro krusigt-naggade. Märket har två stora, gula knölar.

Snyltroten växer på gärden och åkerrenar (helst grusiga) i Skåne,

sällsynt. Blommar i Juli, Aug. — J. Leche upptäckte densamma vid

Rå, I mil nära Helsingborg, och intog den i sina Primitier (1744).

Wahlenberg anmärkte den (1822) på ett par andra ställen och skil-

drade den både med ord och bild i Svensk Botanik IX. Jfr Fries'

utförliga beskrifning i Mänt. HT. — Utom Sverige växer den i Dan-

mark, England, Belgien, Frankrike, Schweiz, norra Tyskland, medlersta

och södra Eyssland.

Linné ansåg (Flora suec.) denna växt vara det "Skierffrö", som i

allmänna lagen (Byggn.-balk. VIII: 4) förbjudes att så på andras åker,

ehuru — säger han — man knappt torde behöfva frukta dess gro-

ning ("apud nos vix ao ne vix gerrainaret rarissiraa planta"). Med
detta Skärffrö lärer dock menas Penninggräset (Thlaspi arvense).
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* o. Ciraii Fr. liknar föreg. art, men är spensligare och något mindre, med

smärre blommor, hvilkas foderblad äro fria. Växer endast i Vestergötland (Mösseberg),

på rötterna till Borsttisteln (Cirsium heterophyllum). Upptäckt 1841 af Mathesius,

som i Bot. Not. 1854 meddelade några underrättelser om den. Beskr. Fr. Mänt. III.

* O. minor Sutt. är en gång för många år sedan sedd på Hallands Väderö (Fr.).

Fries har ett enda exemplar, der "för mer än 3(1 är sedan" taget af Ljung d. y.

* O. Epithymum DC. tros växa på Gotland (Thorsborgen). Jfr Fr. Mänt. III.

XIX. LENTIBDLARIEJE.

1. Vtrieularia L.

(Bläsörter, Vattenblädror).

Blorafodret 2-bladigt (det nedre bladet tuklufvet). Kronans svalg

mest tillslutet genom den uppblåsta gommen; underläppen hel och run-

dad (kanterna mest nedvikta), den öfre 3-bugtig, med hel spets. Stån-

darne inneslutna i den öfre kronläppen och krökta mot hvarandra;

knapparne m. e, m. sammanhängande. Fröhuset klotrundt, icke eller

oregelbundet (nästan kringskuret) uppbristande.

Blåsörterna växa mest i stillaståeude vatten, kärr o. d., och äro

mångåriga med mycket smalt delade, blåsbärande blad och klasvisa blom-

mor på upprat stängel från den flytande, bladiga stjelken. Blåsorna äro

tunnt-hornartade och sitta antingen på bladen, på egna grenar, eller på

båda delarne. Före blomningen innehålla de vatten, men mot blom-

ningstiden utvecklas i dem luft, hvarigenom stjelken flyter upp, så att

den kan höja blomstänglarne öfver vattnet. Efter blomningen fyllas

blåsorna åter med vatten och växten sjunker. — Under första året

(efter groningen) äga Blåsörterna en smal och fintrådig rot och alldeles

enkel, bladig stjelk, i hvars spets en knopp utvecklas mot hösten.

Denna knopp utväxer nästa vår; växten blir då grenig och blommar

under sommaren. Efter blomningen bildar den knoppar i grenspetsarne,

hvilka knoppar slutligen bli stora som ärter eller nötter, lossna från

moderväxten och öfvervintra på botten eller i dyn sedan den öfriga

växten, men isynnerhet bladen, mot hösten, multnat. Nästa vår upp-

komma de åter till vattenytan och utvecklas till nya stånd med blad

och "hängande blåsbärande grenar, hvilka göra tjenst som rötter utan

att nå botten". Vanligast öka sig våra Utricularier endast på detta sätt.

1. Vanliga Blåsörten
(Utricularia vulgaris L.)

har smal och trind (nästan trådlik), glest- och utbredt-grenig, med de

(upptill) tätbladiga grenarna fots- eller nära alnslång stjelk, öfver tums-
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långa, dubbelt- eller tredubbelt-borstlikt-pardelade, talrikt-blåsbärande blad,

och vanligen 8 till 10 tum hög, brun, onakring 6-blommig stängel.

Blåsorna äro stora som hampfrön, snedt-äggrunda, i spetsen intryckta

och besatta med två temligen långa hårknippen. Blommorna äro nära

tumsbreda, mörkgula, med brandgult-strimmig gom och rödbrun, kägellik

sporre; deras skaft kröka sig slutligen nedåt. Fröhusen stora som ärter.

Växer i stillastående, helst dyiga vatten, såsom insjöar, träsk och

diken, och blommar i Juli, Aug. — Utbr. genom nästan hela Europa,

samt i Siberien, Algerien och norra Amerika.

Denna den vanligaste är också den storblommigaste bland våra

Utricularia-arter, så att den med sina höggula, tecknade, ovanligt byggda

blommor (icke olika vissa Calceolariers) kan göra sig bemärkt t. o. m.

der, hvarest Neckrosen utbreder sin hvita krona och Vattennävan gun-

gar sina rosenröda blomax. Blommorna vara helt kort.

* U. neglecta Lehm. liknar dea vanliga, men är något mindre och har till-

tryckt kronsporre. (Småland, Vermland). Först anmärkt af Fries i vestra Småland,

Fylleå (Mantissa III).

2. Mellan-Blåsörten
(Utricularia intermedia Hayn)

är nästan dubbelt mindre än den vanliga och har klynnedeldt-trede-

lade blad med platta, smalt-jemnbreda eller syllika flikar, blåsorna på

egna, bladlösa grenar och trådlik, rent grön, omkring 4-blommig stän-

gel. Blommorna äro klart gula, på uppräta skaft; kronsporren är syllik;

underläppen nästan plan. Fröhusen äro stora som pepparkorn.

"Växer mest i kallare och djupare kärrvatten. Blommar i Juli,

Aug. — Utbr. genom norra, medlersta och östra Europa, samt i vestra

Siberien, norra Amerika.

Eedan Linné anmärkte denna art under sin lappska resa, men

ansåg den endast såsom en U. vulgaris minor. Först Wahlenberg

(Flora lapponica 1812) upptog den såsom egen art bland svenska

växter.

* U. ochroleuca R. Htn är mycket spädare än föreg. art och har blåsorna både

på bladen och pä egna grenar, rödbrun blomstängel och blekgula blommor med kägel-

lik, trubbig sporre. Växer sällsynt i Helsingland, Nerike, Vermland, Småland, o. a. R.

Haetman upptäckte arten i södra Helsingland 1856 och beskref den i Botan. Notiser

för är 1857, jemte våra andra Utricularier, om hvilka han der också meddelar intres-

santa anmärkningar.

3. Lilla Blåsörten
(Utricularia minor L.)

är mycket mindre än de andra och har hårsmalt-klynnedeldt-tredelade

blad och nästan borstsmal, 3—5 tum hög, vanligen 3-blommig stängel.
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Blommorna äro 2—3 linier långa, blekgula och strimmiga, med öppet

svalg och vidväxt (mycket kort) sporre; deras skaft slutligen krökta

nedåt. Fröhusen små som senapskorn.

Växer i skogskärr och diken (mindre allmän) och blommar i Juli.

— Utbr. genom norra och medlersta Europa, samt i Italien, södra

Ryssland, vestra Siberien o. a.

Linné anmärkte först denna art i Dalarne ("in fossis Dalecarliae"),

som är enda växtstället i Flora suecica ed. I, der han också på den-

samma meddelar en närmare (den första egentligt botaniska) beskrifning.

* U. Bremii Heer, som mycket liknar föreg., men har ännu mindre blommmor,

yäxer, sällsynt, i Småland (samt på ett och annat ställe i Vermland och Ångermanland).

2, Piiiguieula L.

(Fetört-slägtet.)

Blorafodret 2-läppigt, med 3-klufven öfver- och 2-klufven under-

läpp. Blomkronans svalg öppet; underläppen 3-, öfverläppen 2-klufven.

Ståndarue uppkrökta (nästan parallela), knapparna fria. Fröhuset två-

skaligt, bristande till omkring midten.

Fetörterna äro mångåriga, m. e. m. beklädda med mjuka och

genomskinliga, en klibbig vätska utsöndrande körtlar. Deras rot är

tradig; bladen helbräddade med invikta kanter och bildande en utbredd,

till marken tryckt krets (rosett) vid roten; blommorna äro lutande (nä-

stan omvända), ensamma på smala, uppräta stänglar från bladrosettens

midt. Genom sin klibbiga körtelbeklädnad kännas bladen liksom be-

strukna med fett, hvadan namnet Fetörter. På nämnde beklädnad

beror ock dessa växters egenskap att ysta och bevara mjölk och med

hänsyn till hvilken de kallas Tätörter, Tätgräs. Detta gäller dock

icke om den tredje arten (Håriga Fetörten).

1. Vanliga Fetörten
(Pinguicula vulgaris L.)

har 3 till 4 tums eller högre, svagt småhåriga stänglar, nästan ägg-

rundt-elliptiska (eller tunglika), något köttiga, gulaktigt blekgröna blad

och syllikt-kägellik, vanligen rak kronsporre. Blomkronan är blå med

gråludet, nästan uppblåst svalg; stundom (enligt Linnés iakttagelser i

Lappland och Cand. O. Nordstedts på Billingen) violett och hvitläppig.

Växer på fuktig ängsmark, helst i bergstrakter, och blommar i

Juni, Juli. Varierar stundom (Lappland, Gotland) med hårigare stäng-

lar och mindre blommor. — Utbr. genom Europa (undant. bl. a. Si-

cilien, Grekland, södra Ryssland), samt i Siberien och det nordligare

Amerika.
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Fetörtens blad bilda gulaktiga, på den mossiga kärrmarken platt ut-

bredda rosetter. De äro byggda af glesa, stora celler och erhålla snart

den glänsande, liksom feta eller oljiga yta, som gör dem lika ogenom-

trängliga för vatten, som vattenfoglarnes fjäderklädnad. Under knopp-

tillståndet äro deras kanter inrullade uppåt. — Den segt-slemmiga vätska,

som bladens körtlar utsöndra, gör spenvarm mjölk seg och, då den löp-

nar, nästan utan sur vassla, men med mindre grädde (o: Norrl. tät-

mjölk). Härtill läggas bladen på silen eller ingnidas på bunkens bot-

ten. Mjölkbunken lemnas sedan i svalt rum några dagar, och kan se-

dan ett skedblad af denna mjölk nyttjas på samma sätt o. s. v. gan-

ska länge ("— lac compactum hyperboreorum, cujus vis multiplicativa,

ferraenti instar, infinita est" : Linné).

Örten antyder kall jordmon och tros vara skadlig för får. Saften

skall döda ohyra. — Bland växtens gamla (numera obrukliga) namn är,

enligt Dybeck, Hår gul a, som utvisar densammas användning såsom

hårmedel, neraligen för att åstadkomma det fordom i norden så be-

prisade gula håret. — Eedan Clusii Historia (1601) upptager örten.

* P. alpina L. har glatt stängel, bredare, hvit (torr något rödaktig) krona med

gult svalg (gulfläckig underläpp) och kortare, bredare, krökt sporre. Växer på Lapp-

lands fjellar och på Golland. Redan O. Rudbkck d. y. anmärkte och lät måla arten

under sin lappska resa (1695). Den har troligen samma egenskaper och användbarhet

som den vanliga (Whlnb.).

2. Håriga Fetörten
(Pinguicula villosa L.)

är mycket mindre än de båda andra arterna och har små och tunna,

m. e. m. rundade, skäliga blad, hvilka icke äro feta som hos de båda

andra, men deremot håriga i kanterna, isynnerhet nedtill. Stängeln är

borstsraal, endast 1|—2 tum hög, men särdeles körtelhårig. Fodret är

också hårigt. Kronan ar violett med mörkt blåstrimmigt bräm och två

gula, mörkprickiga ögon på underläppen; sporren vänd bakåt, smalt-

kägellik, nästan nållik, längre än brämet, hvars flikar äro bredt urnupna.

Fröhuset är bredt bägarlikt omvändt-hjertlikt.

Växer i skogskärr, på Hvit- och Rödmossa (Sphagnum), i Lapp-

land och (sälls.) Norrland. F. ö. endast i Norge, ryska Lappland

(Kola), nordvestra och arktiska Amerika. Tillhör den subalpina regio-

nen. — O Rtjdbeck d. y. upptäckte och lät måla denna högst märk-

liga art under sin lappska resa (1695) samt upptog den i sin Index.

Linné såg den blott en gång (i Jockmocks socken) och omtalar den

helt kort i sin Flora Lapponica. Enligt Hartman är hans figur kopie-

rad efter Rudbecks målning med tillsatt fruktstängel. Wahlenberg be-

skrifver växten närmare i Fl. Lapponica.
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Under det de båda andra Fetörterna växa mest på dyjord, är

däremot denna inskränkt till rödraoss- (Sphagnum-)kärr, och de vid-

sträckta sådana i nordligaste Lappland äro dess egentliga hem. "I den

delen af detta land, — som långsammast sluttar utan att bilda sjöar

och hvilken dessutom torde njuta mesta arktiska sommarvärmen, — der

bilda sig de största rödmosse-kärren, som till och med af en öfver-

drifven grundsyra på sig uppskjuta liksom ättehögar af rödmossa. Så-

dan är trakten isynnerhet omkring Enontekis, och emellan samt invid

densaramas rödmosse-ättehögar växer denna art ymnigare och vack-

rare än annorstädes". Whlnb. (sv. bot.).

XXII. PRIMULÄGE^.

I. PRECIS L.

Blommorna på längre eller kortare stängel. Kronan tratt- eller

fatlik. — Fröhuset bristande med skal.

fl. Mottonla L.

Blorafodret 5-deladt. Kronan fatlik; brämet 5(—8-)deladt, med

urnupet-trubbiga flikar; pipen trind, svalget bart. Ståndarne 5 (—8),

hos somliga blommor lägre och inneslutna, hos andra högre och ut-

skjutande. Fröhuset 5-skaligt, men skalen knappt (mycket sent) eller

endast vid midten uppbristande. Fröen talrika, med ärret på basen;

grodden rätvänd (rotämnet närmast ärret).

1. Blinkan
(Hottonia palustria L.).

En mångårig ört, som växer i vatten, deri stjelkar och blad äro

nedsänkta. Stängeln är upprat, nästan fotshög, trind, pipig och nederst

uppsvälld. Blommorna bilda glesa (icke sällan 5) kransar och äro hvita

eller rödletta, pipen upptill och svalget gula; deras skaft bli slutligen

nedkrökta. Bladen äro kretsvisa eller rosettlikt närmade, karamlikt-par-

delade, glänsande, något lika EöUekans, hvadan växten ock benämnes

Vatten rölleka (o: Millefolium aquaticum Bauh.). Eotstocken är lång

och smal, med långa, smala, enkla rottågor, mycket lös och svarapig, grön.

Växer i träsk och andra mera stilla vatten, helst på mullbotten,

i södra och medlersta Sverige. Blommar i Maj, Juni. — Utbr. ge-

nom Europa undant. det allra nordligaste och Skottland, Portugal (Spa-

nien), Italiens öar, Grekland, Turkiet,
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Hottonians bladklädda stjelkar bilda i lugna och stilla vatten täta

massor, riktiga skogar, i hvilka talrika vattendjur, särdeles små moUu-

sker, ha ett säkert tillhåll. De äro långa och utgå frän en central-

rosett, som sänker sina starka rötter i dyn; de grena sig upprepade

gånger medelst talrika knoppar, som bildas nästan ständigt, lossna om

hösten och bibehålla sig uti vattnet. Bladen äro än rent gröna än

brunaktiga och tillhopa likna de långa plymer i vattnet, hvars minsta rö-

relse inverkar på dem. Då växten blommar, liknar vattenytan nästan en

äng, der blorastänglarne vaja liksom gräsens vippor på denna. Vid

mognaden kröka sig fröhusens skaft nedåt, så att fröen kunna komma

i vattnet och sedan sänka sig till botten.

Blinkan är en ganska täck ört, särdeles genom sina blommor,

hvilka såsom Wahlenberg (Svensk Botanik) yttrar "äga liljans hvithet

skiftande med någon lätt rosenrodnad, oskuldens sinnebild, hvilkeu stående

i djnpa kärren kan väcka deltagande för sådant öde och förtjena sam-

ma poetiska dikt, som gaf Linné anledning att benämna Andromeda".

Wikström anmärker (Stockholms Flora) att densamma, jemte flera andra

vattenväxter, såsom Nymphfea, Stratiotes, har ett mera tropiskt än nor-

diskt utseende, utgörande "en verklig prydnad för våra sjöar, elfvar och

kärr". — Boerhaave uppkallade Hottonian till sin företrädares, Dr P.

Hotton's minne. Hotton var Med. och Bot. Professor i Leyden och

dog 1709.

9. Priitiitla L.

(Viv-slägtet).

Blomfodret 5-klufvet (eller 5-tandadt). Kronan tratt- eller fatlik;

brämet 5-deladt, med (hos våra) nästan omvändt-hjertlika flikar; pipen

trind, med öppet (bart) svalg. Ståndarne 5, inneslutna; strängarne

mycket korta. Fröhuset 5(—6)-skaligt, men skalen bristande endast

upptill, bildande lika många tänder (en och annan tand vanligen tu-

delad). Fröen talrika, med ärret på buken; grodden tvärvänd (parallel

med ärret).

Mångåriga örter med nästan tvärbiten rotstock, blommor i svepe-

stödd flock och hela blad, de sednare bildande en rosett kring stän-

gelns (eller stänglarnes) bas. Namnet Viva kommer, enligt Dybeck,

af någon blommornas likhet med förr brukliga qvinnohufvudbonader

hvivor (hufvor).

* Blommorna m. e. m. lutande. Blomkronan gul, med vidt

kronsvalg. Fodret högt-5-kantigt, vidt. Primulastra.
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1. Trädgardsvivan
(Primula elatior Jacq.)

har vanligen öfver qvartershög stängel, äggrunda eller nästan elliptiska,

vågigt naggtandade, skrynkliga, småludna blad (basen icke sällan något

hjertlik). Blommorna äro något uppräta och sakna lukt. Kronan är

svafvelgul, fatlik med något skäligt bräm, bredare än hos Gulvivan.

Växer i ek- och bokskogar i Skåne, sälls. (Öfvedskloster uppt.

D. Leche enligt L.). Blommar i April, Maj. — Odlas mycket (med

dubbla och röda blommor) i trädgårdar till prydnad. — Utbr. nästan

endast genom medlersta och norra Europa (undant. det nordligaste och

Skottland, Irland) samt i vestra och södra Siberien.

Innan skogens träd ännu utvecklat sina blad, kunna vårsolens

strålar obehindradt uppvärma marken och väcka de slumrande fröen och

knopparna, hvilka nu snart, under skogens hägn och skyddade mot slät-

tens kalla vindar, uppspira. Då utvecklar sig också den vackra Träd-

gardsvivan, som visserligen något liknar den vanliga, men lätt skiljes

genom sina mjuka blad och stora, klart svafvelgula blommor. Linné

ansåg den dock såsom endast en varietet af den vanliga Gulvivan ("var.

^ elatior, constans, — temporis filia
—

").

* P. acaulis Jacq. med mycket kort eller ingen stängel och blekgul blomkrona

med platt, nära tumsbredt bräm, väser på ett par tre ställen i Skåne (Kullaberg). Uppt.

derstädes af Mag. Hildebrand 1828.

2. Vanliga Gulvivan
(Priraula veris L.)

har vid blomningen omkring qvartershög, sedan något högre, stängel

(eller stänglar) och tumsbreda, äggrunda eller elliptiska (icke sällan

något hjertlikt-), skrynkliga, under småludna, vågigt naggtandade blad,

ensidigt lutande blommor och trattlik, gul, kring svalget brandgul krona

med skåligt, knappt 5 linier bredt bräm (o: Oxläggor, Gullvivor).

Utblommad blir flocken upprat. Fröhusen äro inneslutna i det tillväxta,

nästan klocklika blomfodret och krönas länge med den vissnade, nu

omvändt-trattlika kronan. Blommorna (och rotstocken) äro svagt väl-

luktande.

Växer på öppna, högländta ängar, ängsbackar och betesmarker till

Vesterbotten och Lappland, men sällsynt norr om Gestrikland. Blom-

mar i Maj, Juni ("från svalans ankomst till granens blomning"). —
Utbr. genom nästan hela Europa; i Caucasien, Siberien.

Då, sedan snön bortgått, ängarne börja grönska på nytt, visar sig

Gullvivan, såsom ett säkert vårtecken, och utslår under de första vackra

vårdagarne sina mildt doftande blommor, hvilka liksom gamla bekanta
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helsa oss och förkunna att en vackrare årstid nalkas eller redan inträtt.

Redan om hösten har växtens i marken dolda stam (rotstock) bildat

sin toppknopp, och knappt är vintern förbi innan dennas späda, skrynk-

liga och i kanterna tillbakavikta blad utbreda sig på marken, utbil-

dande från sina veck nya rötter att stöda och nära den unga växten,

som snart blommar och mognar. Utblommad förlorar Gullvivan sig

snart bland gräset och de andra örterna, dess blad vissna och den

lemnar åt andra växter den plats den intog; den somnar för att åter

vakna nästa vår.

Eoten (rotstocken) smakar anis och kan användas till att lägga på

dricka för att gifva det god smak. — Blommorna brukas att lägga

på bränvin och till ett slags vinberedning. — "Siuder man thesse blom-

ster i god ätikio och tager sedan i näsan, thet stillar tandevärk ad

miraculum" säger Palmbergs Örtekrantz. — De späda bladen kunna

nyttjas till sallat och grönkål om våren. — Gulvivan, denna "vårens

förstling" är, anmärker Dybeck, allmänt omtyckt bland allmogen för

sin täckhet och behagliga lukt. Intet svenskt blomster, säger han,

"ses oftare än detta i Maj och början af Juni månader pryda bond-

stugan, och såsom kyrkblomster (J. Marise Nyckelknippa, S:t Pers

nycklar) behåller det ännu — sedan många förkastats — sitt an-

seende. Blomman användes under medeltiden vid mjödberedning, och

ännu på några orter i julbuskan". Örten är tecknad redan i Til-

Landz' Icones och Bauhins Historia (1650) upptager den såsom Pri-

mula veris odorata etc.

** Blommorna uppräta. Blomkronan röd eller blåaktig, med
trångt kronsvalg. Fodret trubbkantigt, trångt. Aleuritise.

3. Blåvivan
(Priraula farinosa L.)

har qvarters-, stundom nära fotshög stängel (eller stänglar), små (tums-

långa och 3—4 linier breda), tunna, tung- eller nästan spadlika, nag-

gade, glatta, under vackert ådriga och vanligen hvitpudrade blad (o:

Blek. Mjölört, Skån. Melblomster), uppräta blommor och fatlik, i

början nästan rosenröd, sedan blåröd och blekt-blåaktig (lilas), stundom

hvit, omkring 5 linier bred krona.

Växer på sidländta, magra ängar och betesmarker, till Helsing-

land; nordligare ganska sällsynt (Jemtland o. a.) liksom i vestra Sverige.

Blommar i Maj, Juni (o: Majblomster i Ostergötl., Lärkblom-

ster och Svalblomster i Upland och Roslagen). Förekommer stun-

dom (såsom på Öland) utan eller nästan utan stängel. — Utbr. genom
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norra, medlersta och östra (Pyrenéerna—Balkan) Europa, samt i norra

och medlersta Asien.

Blåvivan är en bland våra täckaste vårväxter och under blom-

ningen en riktig prydnad för de ställen, der den växer ymnigt, men

också ett tecken till dålig jordraon. "När svalan börjar visa sig, skyn-

dar Blåvivan att måla tufvorna på kärrängen, en syn som vore dub-

belt förnöjande, om ej den lysande mängden vittnade om ställets ofrukt-

barhet såsom magert och vattensjukt". (Swartz.)

"Det lider ingen tvifvel, säger Dybeck, att detta blomster — för

rotens användbarhet (till bröd) — under medeltiden (o: J. Mariee

blomma) och törhända äfven längre tillbaka, varit mycket hyllad.t".

Nu mera har växten knappt någon annan användning än till små blom-

qvastar och till prydnad i blomsterglas. — Redan Fuirén anmärkte

Blåvivan i Blekinge och på Gotland.

* P. scotica Hook. liknar mycket den vanliga Blåvivan, men är mindre, sta-

digare och har mörkvioletta blommor i mycket tät flock; kronpipen längre (dubbelt så

lång som fodret). Den tillhör fjelltrakterna. Först upptagen som svensk i Fries' Man-

tissa III.

* P. stricta Horn. har längre, nästan bara (opudrade) blad, glänsande mörkgrön

stängel, som vanligen är högre än Blävivans, och färre, blekt-grideliua blommor. Den

tillhör också fjelltrakterna.

3. Anilrosaee L.

Blomfodret 5-klufvet (eller 5-tandadt). Kronan (hos vår art)

nästan fatlik; brämet 5-deladt, med trubbiga eller intryckta flikar; pipen

(vanligen kortare än fodret) äggrundt-kägellik eller bukig, med (sam-

mandraget och) nästan slutet-knöligt svalg. Ståndarne 5, inneslutna;

strängarne mycket korta. Fröhuset 5-skaligt eller 5-tandadt, vanligen

5-fröigt. Fröen som hos föreg. slägte.

1. Hillskon
(Androsace septentrionalis L.).

En liten två- (nästan ett-)årig ört med lansettlika, tandade blad,

hvilka bilda en utbredd rosett vid roten, och vanligen omkring qvarters-

hög, upprat stängel eller stänglar, som bära en mångblommig flock

inom svepe. Blommorna äro hvita, små (fodret slutligen större än kro-

nan). Förekommer stundom nästan utan stängel.

Växer på grusbackar, sandåsar och kalkberg i södra och medlersta

Sverige, men saknas i de vestra landskaperna utom i Vestergötland.

Blommar i Maj, Juni. — Utbr. genom norra, medlersta (undant.

Brittiska öarne, nästan hela Frankrike) och östra Europa, samt i Si-

berien, norra China, nordligaste och nordvestliga Amerika.
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Eedan Fuirén anmärkte cknna växt vid Slite på Gotland ocb

O. Celsius vid Upsala (o: Androsace vulgaris etc. Cels. Cat.).

2. ROTACE/E L.

Blommorna på bladig stjelk. Kronan vanligen hjullik eller klock-

likt-bjuUik. — Fröets grodd tvärvänd (parallel med ärret).

* Fröhuset uppbristande på längden.

4. Saniolus L.

Blomfodret 5-klufvet och vidväxt till omkring midten. Kronan

nästan klocklik (fatlik med kort pip); brämet 5-deladt, med 5 smala,

inkrökta tänder (outbildade ståndare) mellan flikarne. Ståndarne 5.

Fröhuset bristande till midten i 5 slutligen tillbakarullade skal, mångfröigt.

1. Samos-örten
(Samolus Valerandi L.).

En ettårig, omkring qvarters- eller nära fotshög, alldeles glatt,

något vattig ört med omvändt-äggrunda och bredt-spadlika, rent gröna

eller något blåaktiga, vexelvisa blad, de nedersta (rotbladen) nästan ro-

settlikt närmade, och små hvita blommor i lång, upprat toppklase (eller

-klasar). Fröhuset är nästan klotrundt och knappt större än ett hampfrö.

Växer på södra och raedlersta Sveriges sandiga hafsstränder, men

endast vid östra kusten. Blommar i Juli, Aug. Då Linné utgaf sin

Flora suecica var Samos-örten (inom Sverige) anmärkt endast i Ros-

lagen. — Utbr. genom hela Europa undant. det allra nordligaste, samt

i alla andra verldsdelar (Algerien, Egypten, Persien, Caucasien, Siberien,

Ostindien, på Cap, N. Holland, i Amerika).

Ortens slägtnamn och svenska benämning härledas af grekiska ön

Samos. Eedan i Bauhins Historia (1650) heter den Samolus valerandi.

5. Trientalis L.

Blomfodret vanligen 7- (5—7-)deladt. Blomkronan stjernlik (platt-

hjulHk), vanligen 7-delad ända till basen. Ståndarne vanligen 7. Frö-

huset uppbristande med 5—7 skal, hvilka slutligen rulla upp sig.

Fröen 5—10, punkterade, tätt närmade och bildande ett litet blottadt

men med en tunn, nätlik hinna täckt klot.

1. Stjernrosen eiier Dafkullan
(Trientalis curopaea L.).

En vanligen omkring qvartershög, späd och glatt, mångårig ört

med enkel, upprat stjelk, som upptill bär nästan kretsvis närmade,

1

S

Nyman, Sv. Fanerog. ^
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lansett- eller ovalt-lausattlika och sraalt-omvändt-äggrunda, svagt nagg-

sågade blad och 1 eller 2 (sällan 3), hvita eller blekt-rosenröda, täcka

blommor, ensamma på trådsmala, uppstående skaft. Eottrådarne äro

nästan enkla, hvita, och utgå nästan strållikt från den lilla hvita,

köttiga, nästan knöllika rotstocken, hvilken vanligen utvecklar några

trådlika, hvitglänsande skott (stoloner), liknande krypande rötter. De

flesta bladen äro samlade vid stjelkens spets och endast några små, ra.

6. m. fjällartade, sitta glest strödda nedtill. Blomskaftet (eller blom-

skaften) utgår i de nedersta toppbladens veck och uppskjuter mellan de

andra bladen, så att blomman (eller blommorna) kommer nästan midt-

uti bladkretsen. Blomkronan är mycket tunn och har smalt-ovala flikar,

hvilka på fuktig mark vanligen bli trubbiga och bredare.

Växer i skogar och (helst något fuktig) skogsmark (allmän) och

blommar i Maj, Juni; mognaf i Juni. — Utbr. genom norra, medlersta

(undant, Frankrike) och östra Europa. "Knappt någonstädes i verlden

ymnigare än i Vesterbotten" : L.

Blomman lutar alldeles vid regnväder, på det frömjölet (pollen)

ej må bli vått (L.).

Linné var särdeles intagen i denna växts enkla skönhet. Han

kallar den (i Flora lapp.) "den behagligaste, enklaste eller riktigare regel-

bundnaste bland alla blommor" han sett, och på ett annat ställe vet

han knappt huruledes dess behag så kunna tjusa ögat, om icke "genom

symmetrien, all skönhets moder". Märklig är den också genom det i

blomman rådande 7-talet, som är så sällsynt (i klassen Heptandria är

denna den enda svenska växt). Den alldeles platta, piplösa, stjernlika

ki'onan är också något ovanligt, liksom hela växtens utseende är tem-

ligen egendomligt. — I Bauhins Historia heter örten Herba Trientalis

och Frankenii Speculum upptager den såsora Hermodactylus caninus

("Wild Hermodadler").

6. IjysiniaclBia L.

Blomfodret 5—10-deladt, Blomkronan hjullik eller hjullikt-klock-

lik, 5—10-delad. Ståndarne 5—10, uppkommande i kronans botten.

Fröhusets skal 5, men stundom knappt eller endast delvis uppbristande.

Fröen släta eller smått gryniga. — Mångåriga örter med gula blom-

mor, motsatta eller kretsvisa blad.

a. Naumburgia Mnch. (Thyrsanthus Schrk). Blomkronan nä-

stan klocklik, vanligen 6- (5—10-)delad, med smala (jeran-

breda) flikar och stundom en och annan liten tand emellan.

Ståndarne vanligen 6 (5-—10), fria sinsemellan. Fröhuset

knappt uppbristande; fröen 1—5.
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1. Topplösan (Pr.)

(Lysimachia thyrsiflora L.)

är upprat, fots- eller nära alnshög, och har rak, alldeles enkel stjelk,

spetsadt-lansettlika blad med bred bas och små, icke sällan saifrangult

punkterade blommor, hvilka bilda täta och korta, nästan ellipsoidiska

klasar (o: spiror, thyrsi) på skaft ur de medlersta (och nedre) bladens

veck. Blomkronan är kortare än ståndarne och spiran.

Växer i bäckar, kärr och på dyiga sjöstränder, isynnerhet i skogs-

och bergstrakter. Blommar i Juli, och har kortare blomningstid än

slägtets andra arter emedan blommorna utslå nästan på en gång.

Utbr. genom norra, medlersta (undant. nästan hela Frankrike) och

östra Europa, samt i södra Siberien och det nordligare Amerika.

Ar "singularis" med sina på upprat stjelk sidosittande blomklasar,

sin ända till basen delade blomkrona samt dess tänder och punkter (L.).

b. Lysimachia Mnch. Blomkronan hjullik eller nästan hjul-

lik, bredt-5-delad, utan tänder. Ståndarne 5, kortare än

kronan; sträugarne vanligen något sammanväxta. Fröhuset

uppbristande; fröen talrika.

2. Vanliga Lysingen
(Lysimachia vulgaris L.)

är alnshög eller högre, upprat, och har nästan lansettlika och lansettlikt-

äggrunda blad, 2—4 (vanligen 3) i kretsen (något liknande vissa Pilars

: Videgräs), och temligen stora, glänsande guldgula blommor, hvilka

vanligen bilda en bladig, stor och prydlig toppvippa (o: G ullspir a).

Ståndarne äro olikstora och rörlikt-sammanväxta till omkring midten.

Blomkronan är nästan stjernlik.

Växer på stränder och i kärr, helst bland buskar, och blommar i

Juli, Aug. — Utbr. genom nästan hela Europa (undant. Italiens öar,

Grekland), samt i Mindre Asien, Caucasien, Siberien.

Bland de örter, som mest pryda stränder eller andra vattenkanter,

är Vanliga Lysingen en. Antingen den visar sig enstaka eller säll-

skapligt, utmärker den sig alltid med sin resliga växt och sina väl

ordnade knippen af guldgula, regelbundna blommor. Den sällskapar gerna

med Pilbuskar och Fackelblomster, med Floksörten och andra växter,

som älska fuktighet och svalka. Men denna ganska prydliga växt sak-

nar nästan all lukt och smak, eller andra märkligare egenskaper. En-

dast såsom färgväxt är den användbar. Roten färgar nemligen brunt

och örtståndet gult.
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3. Mynt-Lysingen
(L^^simachia Numraularia L.)

är krypande, nära fotslång, med motsatta, m. e. m. rundade blad (de

nedre nästan slantlika) och något välluktande, stora, 4—6 linier breda,

ensamma blommor på långa skaft ur bladvecken. Ståndarne äro ne-

derst sammanväxta till ett kort rör.

Växer på fuktig eller tidtals öfversväramad ängsmark i södra och

medlersta Sverige (spridd). Blommar under Juli. — Utbr. genom Eu-

ropa undant. det allra nordligaste, Italiens öar, Grekland o. a.j i Cau-

cagien. J. Lechb upptäckte denna art (som svensk) i Skåne och

upptoo- den i sina Primitier (1744); Linné året derpå i Flora suecica.

Mynt-Lvsingen är också en ganska vacker växt, både genom sina

stora klargula blommor och dessas ställning på den med sina rundade

blad till marken tryckta stjelken; då den är som bäst utvecklad och

blommar som rikast, liknar den en liten blomster-guirland. — De gamle

botanisterna (DoDONseus, Bauhinus) benämnde växten, med hänsyn till

bladskapnaden, Nummularia (major etc), nemligen herba, hvadan artnamnet

(o: nummus = mynt).

4. Lund-LysiDgen
(Lysimachia neraorum L.)

är späd och nästan nedliggande, omkring qvarterslång, glänsande glatt,

med motsatta, äggrunda, spetsiga blad och små, endast 2—3 linier

breda, blommor, ensamma på långa, trådsmala, slutligen tillbakakrökta

skaft ur bladvecken. Ståndarne äro fria. Fröhuset säges brista i två

skal hvilka slutligen bli det ena 2- det andra 3-klufvet.

Växer vid skuggiga bäckar och på andra skuggigt fuktiga ställen

i Skåne, sällsynt. Blommar i Juni, Juli. — Blomkronan lärer sluta

sig om qvällarna och öppna sig om morgnarna, men både luta och

sluta sig om dagen är regnig. — Utbr. genom Europa undant. det

nordligaste och östligaste samt Grekland och Turkiet.

Först upptagen bland svenska växter af Eetzius, sedan närmare

omtalad i Fries' Nov^tier (1828). Fries anmärkte den 1827 vid Öveds-

kloster. Liljeblad trodde den vara inkommen från Tyskland.

** Fröhuset uppbristande på tvären (med lock). — Blommorna

ensamma i bladvecken.

9. Anagallis L.

Blomfodret 5-deladt. Kronan lossnande, hjullik, bredt 5-delad.

Ståndarne 5, med håriga strängar.
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1. Rödarven
(Anagallis arvensis L.).

En ettårig, vanligen 4—6 turas, alldeles glatt och temligen späd

ört med motsatta (stundom 3 i krets), m. e. ra. äggrunda, nästan

trenerviga, under mörkpunkterade blad och täcka, omkring 4 linier breda

blommor på långa, smala, slutligen nedåt krökta skaft. Blomkronan är

vanligen tegelröd, men stundom också (i Skåne) blå; den har kort-

körtelhåriga kanter. Fröhuset är knappt större än ett pepparkorn.

Växer på torrare åkrar, gärden o. d. i södra (och medlersta) Sve-

rige, ymnigast i Skåne, på Öland och Gotland. Linné anmärkte den

först på sistnämnde ö (vid Martebo kyrka o. a.) enligt hans uppsats i

Vet. Ak. handl. 1741, med iaktt. att "bladen äro på undre sidan med

svarta punkter beströdda". — Utbr. genom hela Europa (undant. det

nordligaste) samt spridd i de andra verldsdelarne. — Eörf. samlade den

(blåbl.) på Malta, blommande d. 10 Febr.

Blommar i Juni, Juli. —r Då vädret är vackert öppna sig blom-

morna kl. 8 f. m. och sluta sig strax på e. m., raen under våt och

kylig väderlek slutas de förr eller förbli slutna tills vädret blir bättre.

Eödarven har fordom varit använd i åtskilliga sjukdomar (såsom

mjelt- och ögonsjuka, vattuskräck), men dess verksamhet är säkerligen

ringa. Enligt Plinius betraktades den icke sällan såsom en "herba

magica", hvilken skulle kunna utgöra skyddsmedel mot allehanda ondt.

S. Centiinculus L.

Blorafodret 4(—5)-deladt. Kronan varaktig (vissnande), nästan

trattlik, kortare än fodret, 4(—5)-klufven, med kort, nästan klotrundt-

bukig pip. Ståndarne 4 (—5), med glatta strängar.

1. Knatarven
(Centunculus minimus L).

En liten och oansenlig (blommande endast tumshög, äldre ett par

tura), ettårig, glatt ört med vexelvisa, vanligen äggrunda, 1^ linie

långa blad och mycket små, hvita eller blekt-rosenröda blommor, hvilka

äro nästan utan skaft. Fröhuset är knappt större än ett senapskorn.

— Ar vanligen m. e. m. grenig, men förekommer också (Halland,

Oland) alldeles enkel (och nästan enblommig), med smalare, nästan

lansettlika, blad.

Växer på sandiga åkrar och fuktiga sandmarker, isynnerhet nära

kusten, i södra och sydvestra Sverige, i Vermland och på Gotland.

Blommar bäst i Maj och Juni. — Utbr. genom Europa undant.

det nordligaste och Spanien, södra Italien och dess öar, Grekland, Tur-

kiet; (i Siberien, Brasilien). — J. Leche upptäckte växten (som svensk)
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i Skåne ("Sandby, Raralösa och Vegeholm") och upptog den i sina Pri-

raitier och i uppsatsen i Vet. Ak. handl. 1744; året derpå intog Linné

den i sin Flora suecica.

Knutarven är säkerligen den minsta bland alla Primulaceer, men

uppträder vanligen i teraligen täta grupper. Mentzelius (1682) är

troligen den som först omtalade växten och Vaillant (1727) den som

insåg dess slägtskap med Anagallis.

*** Blommorna kronlösa.

9. Qlaux L.

Blomfodret trubbigt-5-kIufvet, klocklikt, blekt-rosenrödt. Krona

saknas. Ståndarne 5, uppkommande i blommans botten. Fröhuset 5-

skaligt; fröen nästan 5.

1. Strandkrypan
(Glaux maritima L.).

En liten (under blomningen 3—5 tum), mångårig, vanligen gre-

nig, tätbladig, glatt och något köttig ört. Bladen äro små, korsvis

motsatta (de öfversta stundom vexelvisa), elliptiskt-lansettlika och -ägg-

runda, punkterade. Blommorna små, ensamma och oskaftade i bladvec-

ken, mest intagande stjelkens midt.

Växer på hafsstränderna, allmän; stundom också ini landet på

salthaltig mark t. ex. på Upsala Kungsäng. Blommar bäst i Juli och

mognar något sednare. — Utbr. genom Europa (undant. bl. a. nästan hela

Italien, Grekland och Turkiet), samt i Caucasien, Siberien, norra Amerika.

Genom sina kronlösa blommor är Strandkrypan olika våra andra

Primulaceer; hela dess utseende har dessutom något eget. Den upp-

träder vanligen i rikare grupper och sällskapar gerna med Sälting, Hafs-

sutt o. d. Dä örten, såsom icke sällan händer, växer på gräsmarker

nära stränderna, lära isynnerhet kor och hästar gerna beta den. —
Redan Rudbeck (1666) upptager växten såsom Glaiix, redan i Bauhins

Pinax (1675) heter den Glaux maritima och är tecknad i Til-Landz'

Icones (1683).

XXIII. 6L0BULARIEJE.

t. Gilobularia L.

Fodret hoptryckt-rörlikt, med nästan tvåläppigt 5-deladt bräm. Kro-

nans pip hoptryckt-trattlik (smalt-), kortare än det tvåläppiga brämet.

Ståndarne 4, uppkommande från kronsvalget; knapparne tvära. Märket
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tvåflikigt; stiftet nästan hårsmalt. Frukten en liten l-fröig, i foder-

pipen dold nötblåsa.

]. Klotblomman eller Berg-skrabban
(GloLularia vulg-aris L ).

En mångårig, temligen hård och tufvig, vanligen 3—6 tums ört,

med stark, svartaktig rotstock, vanligen spadlika eller nästan ovala, i

den tvära spetsen m. e. ra. uddigt tretandade, nästan rosettlikt samlade

rotblad, större än de vexelvisa, lansettlika stjelkbladen, och ensamma,

klotrunda blomster med blå (sällan hvita) blommor på fjälligt fäste in-

om mångbladigt svepe (o: Blåbollar). Svepebladen (och fästefjällen)

lansettlikt-syllika. Nedre kronläppen smalt- och trubbigt-3-flikig, den

öfre kortare, 2-delad, med stränglika flikar.

Växer på Gotlands och Olands öppna kalkberg, icke sällan i de

torra klippornas springor.

Blommar i Juni. Eedan Fuiren hade anmärkt Klotblomman på

Gotland, men Linné upptäckte växten den 4 Juni 1741 på Ölands

landtborg \ mil norr om Eesmo kyrka, och såg den sedan på Gotland

mellan Kappelshamn och Hau ("på de skarpa flisor finnes denna i alla

springor" och "nästan öfver hela landet (ön)" säger Linné i Vet. Ak.

handl. 1741). Han beskref den sedan i sin Ölands- och Gotlands-resa

(sid. 65), och anmärkte att "hon hade (på Öland) både längre rötter

och större blommor än vid Fontainebleau", en anmärkning, som anty-

der en aning om att den utländska och svenska växten icke vore all-

deles identiska. Globularia-slägtets sednaste monograf, Willkomm, har

också (1850) visat att den svenska utgör en egen, från den vanliga

utländska skiljd, art. Jfr dock Fries' uppsats i Botan. Notiser 1857,

sid. 48.

XXIV. PLANTAGINE^.

t. Plantago L.

Blommorna tvåkönade. Fodret 4-bladigt (2 blad stundom sam-

manväxta). Kronans bräm 4-deladt, nedvitet; pipen m. e. m. rör- eller

ägglik. Ståndarne uppkommande i kronpipen. Frukten ett kringskuret,

nästan 2—4-rummigt, 2—flerfröigt fröhus. — Örter (våra) med tätt

blomax på bladlös stängel.

a. Plan tag o T. Fröhuset 2-rummigt (fröfästet tvåvingadl),

med 1- eller flerfröiga rum. Roten vanligen mångårig.
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1. Vanliga Grobladet
(Plantago major L.)

är merendels 5—10 tum högt, med mycket långt och smalt ax och

äggrunda eller något hjertlika, omkring 7-nerviga, nästan helbräddade

och glatta blad, men varierar mindre (endast tumshög, med nästan ägg-

runda ax) och (på bättre mark) större, ända till | aln; på några stäl-

len i södra Sverige med tunna, ludna blad och kort ax (ettårig). Blom-

morna äro små, blekt-gulbruna med brunvioletta ståndarknappar; axet är

vanligen längre än stängeln. Fröhusen äro omkring 8-fröiga. Bladen

större än hos de andra arterna.

Växer allmän vid och på vägar (o: Skån. Vägbräddblad) och

gårdar, mest på hård och torr mark, samt, såsom ogräs, på odlad. —
På södra och medlersta Sveriges hafsstränder växer en var. med temli-

gen köttiga, bugttandade blad. Omvexlar, såsom nämndt, mycket till

storlek, såsom Linné anmärkte redan i Flora lapponica, sägande sig

sett den både kortare än en nagel och (på gödda ställen) manshög,

men att de "icke äro olika arter mera än en reslig Helsinge och en

lågväxt Lapp, mer än jetten Cajanus och dvergen Annel".

Blommar under Juli och Aug. eller längre. — Utbr. genom hela

Europa och numera också i alla andra verldsdelar.

Vanliga Grobladet är så allmänt, växer så allestädes der odlade

menniskor vistas, att det är svårt att bestämma dess egentliga hem.

Det inkräktar våra trädgårdar och marker, det bosätter sig mellan ste-

narna på våra gator och älskar särdeles vägkanter och gångstigar, lik-

söm önskade det att, såsom en ynnest, bli trampadt af våra fötter.

Genom sin starka rotstock och sina temligen stora, starknerviga blad,

är det härdigt och tål väl den torka och det damm detsamma icke

sällan måste uthärda.

Bladen, utvärtes använda, rena och läka sår (hvadan benämningen

Läkeblad, Groblad). Lagda friska på bi- och getingsting, borttaga

eller lindra de värken. — Kanarifoglar o. a. burfoglar äta gerna fröen,

hvilka lätt kunna insamlas och förvaras till vintern; de passa bäst blan-

dade med andra frön. — I Arvidh Månsons Örtabok har denna växt

hela 32 "dygder".

* P, minor Fr., vanligen endast omkring 1—2 tum och spenslig (men stundom

större och starkare) med smnlt-jemnbreda, nervlösa blad, växer endast på Öland.

2. Mellan-Grobladet
(Plantago media L.)

blir vanligen omkring fotshögt och har ovala (eller nästan-), omkring

5-nerviga, helbräddade eller svagt-bugttandade, smäludna, till marken
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tryckta blad, kort och bred, icke sällan liksom tvärbilen, rotstock, och

omkring turaslångt, tjockt, nästan trindt, ganska tätt ax på lång och

smal men seg stängel (o: Slåsskämpar}. Blommorna äro välluk-

tande (nästan som persikor), hvitröda, nemligen kronan och ståndar-

knapparne hvita, strängarne blekt-rosenröda. Fröhusen omkring 4-fröiga.

Växer mest på öppna, helst leriga, torra ängar, ängsbackar och

betesmarker, der den är en bland våra allmännare växter utom i det

nordligaste Sverige (i Lappland växer den nästan icke alls).

Blommar i Juni, Juli. — Utbr. genom nästan hela Europa, i

Caucasien, Siberien.

Till storlek m. m. står denna art liksom midt emellan det Vanliga-

och Lansett-Grobladet, hvadan benämningen Mellan-Groblad. Annars kallas

växten vanligen Kämpar, Slåsskärapar, med hänsyn till den bland

ungdomen temligen bekanta lek, hvartill dess blomstänglar begagnas,

och hvarvid "kämparne" taga hvardera ett lika stort antal stänglar och

slå dem en och en i sender mot hvarandra tills blomaxen afslagits.

Den, som först förlorat alla sina stänglars ax, är öfvervunnen. — Bur-

foglar äta gerna fröen. Någon annan egentlig nytta gör den knappt

(tvertora kan den genom sina utbredda blad hindra gräsväxten), men, sä-

ger Wahlenberg (i Svensk Botanik) "det är en ganska inskränkt åsigt

att anse blott det för nyttigt, som uppfyller våra egentligare behof.

Ofta äga vi i sjelfva verket mera förmån af det, som på ett mera

sinnligt och andligt sätt lifvar oss tillika med hela den öfriga skapel-

sen och sätter oss i samband dermed. Det är isynnerhet med fäder-

neslandets natur, sora vi behöfva en sådan förening. — — När man

en vacker sommardag på våra ängsbackar mötes af en mild vällukt, så

märker man snart, att den isynnerhet kommer från denna växtens lin-

drigt rosenröda blomstertoppar, som något stela och småstolta uppstå

iblaod det vippande gräset, och omkring hvilka alla vingade honings-

sugare täfla. Ungdomen kan icke heller lemna dem orörda, och uti

dess händer blifva de ett särdeles medel till lekar. — — En sådan

naturens lust bidrager hos barn ofta mera till helsan än många för

kraftiga ansedda, men hos dem vidriga läkemedel, och kan således äf-

ven anses för nyttigare".

3. Lansett-Grobladet
(Plantago lanceolata L.)

är vanligen 5—10 tum högt, med spetsadt-lansettlika, glest-sraåtandade,

omkring 5-nerviga blad och ganska kort och tätt, nästan ägg- eller

klotrundt ax på kantigt-rännlad stängel Eotstocken är kort och bred

(tvärbiten). Blomkronan brun; ständarknapparne blekgula, strängarne
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hvitaj hela axet slutligen (genom bloraskärraarne) mörkbrunt (o: Brun-
kämpar). Fröhuset är 2- eller 1-fröigt.

Växer på torra ängar, åkerrenar och gräsiga backar, vid vägar

och dikeskanter, allmän utom i landets nordligaste delar. På bördigare

eller odlad mark blir växten icke sällan nära alnshög (o: P. altissima),

med breda blad och långt-äggrundt blomax, hvilket stundom blir bla-

digt och slår rot om det kommer på marken.

Blommar i Maj och Juni; mognar i Juni och Juli. — Får ibland

(i södra Sverige) på mycket torr mark (såsom torra och öppna kalk-

klippor och sandåsar) kortare stängel och blir tätt-hvitullig nedtill vid

roten (o: P. dubia L. Flora suec. och Gotl.-resa); samt på hafsstränder,

här och der upp till Södermanland, smala (nästan jemnbreda) och långt

håriga blad.

Utbr. genom hela Europa, i Algerien, Abyssinien, samt numera i

norra Amerika, på N. Holland o. a.

Lansett-Grobladet är också en allmän växt, hvars långa och smala

blad och mörka, svartbruna blomax stå upp bland det ännu korta grä-

set och göra örten lätt bemärkt bland andra vårörter. Redan långt

innan blommorna utslå, ser man de långa märkena utsticka mellan de

svartaktiga blomskärmarna (då hos andra växter ståndarne vanligast visa

sig tidigare). Axets nedersta blommor öppna sig först och utskjuta,

på långa strängar, de hvitgula knapparna, hvilka stötvis sprida sitt

mjöl (pollen). Men då äro märkena i samma ax redan torra, vissnade,

och ståndarmjölet föres af^^vinden till andra blomax. — Liksom det

vanliga Grobladet, har också denna art något beskaktig och slemmig

smak och har använts nästan på samma sätt. Fröen hysa det mesta

slem bland svenska arter och kunna ganska väl brukas såsom eller i

stället för Semina Psyllii. Växten kan, tillsammans med Hvitklöver,

Raygräs och Pimpernell, sås till bete, särdeles för får, och sådden verk-

ställes helst på våren (Wahlb.). — Redan i Bauhins Historia (1650)

heter den Plantago lanceolata, I Vet. Ak. Handl. 1788 läsas Afzelii

anmärkningar om Plantago dubia L.

4. Hafssntten
(Plantago maritima L.)

är vanligen omkring qvarters- eller nära fotshög, med långt och smalt,

gulaktigt ax (ståndarknapparne gula). Fröhuset vanligen 2-fröigt. Bla-

den äro merendels m. e. m. ulliga kring basen, annars glatta, köttiga,

jemnbreda, rännlika, omkring 3 linier breda (och svagt 3-nerviga), men

variera än smalare, nästan trädlika och 1-nerviga (i södra Sverige); än
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nästan plana, smalt-lansettlika och glest-tandad e, 3—6 linier breda ooh

ända till 5-nerviga.

Växer på eller nära hafsstränder och strandmarker, allmän. —
Blommar i Juli; mognar i Aug, — Utbr. kring Europas, Orientens,

Barbariets, Siberiens, N. Amerikas o. a. kuster (samt i Ungern).

Hela växten smakar salt och är en bland de örter, som mest bi-

draga till hafsbetets godhet. Torkad luktar den, isynnerhet roten, Foe-

num graecum (Whlnb.). — Kedan Fuirén anmärkte Hafssutten (på

stranden vid Nissa-ån); Eudbeck d. ä. och Bromklius upptaga den

såsom Coronopus marinus.

b. Coronopus T. Fröhuset 3—4-rummigt (fröfästet 3—4-

vingadt), med 1-fröiga rum. Koten ettårig.

5. Kråksntten
(Plantago Coronopus L.)

är 3—6 tum eller högre, hårig, med (m. e. m.) kretslikt-utbredda blad

och nedkrökta stänglar. Bladen äro vanligen glest-parklufna eller -par-

skuret-sågade, med smala flikar, men oravexla (pä mager mark) nästan

hela. Blomaxet är långt och smalt, gulaktigt (ståndarknapparna gula),

slutligen mycket blekt.

Växer isynnerhet på södra och vestra hafsstränderna (särdeles på

dyig mark), på de östra (Småland, Oland, Gotland) endast spridd. —
J. Leche, som anmärkte denna art i Skåne, upptog den som svensk

växt 1744; året derpå intog Linné densamma i sin Flora suecica.

Blommar i Juli, Aug. — Utbr. genom hela Europa undant. det

nordligaste och Ryssland, samt i Caucasien, Orienten, Algerien (ända

till oasernas odlingar), på Canariöarne. Vid Catania på Sicilien samlade

förf. den mogen i Maj.

De gamle botanisterna (Matthiolus, Lobelius), hvilka tyckte sig

se en slags likhet mellan denna arts blad och kråkfötter, kallade väx-

ten Coronopus, hvilken benämning Linné bibehöll såsom artnamn. For-

dom begagnades den såsom kylande sallat och lärer t. o. ra. odlats

för sådant ändamål. Den är tecknad i Til-Landz' Icones (1683).

;$. liittorella Berg.

Sambyggare. Ståndarbl. foder 4-bladigt, kronan trattlik, med trind

pip och 4-deladt, uppstående bräm; ståndarne utgående nederst från

blommans botten, deras strängar mycket långa. Spirbl. foder litet och

mycket tunnt, ojemnt 3(—4)-deladt; kronan genoraskinligt-tunn, nästan

rörlik, 3—4-tandad; stiftet mycket långt. Frukten en liten 1-fröig nöt.
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1. Strandprylen
(Littorella lacustris L. — Littorella juncea Berg.).

En liten, blommande endast 1—3 tums ört, som vanligen har

smala, hvitaktiga, krypande rotskott. Bladen utgå alla vid roten och

äro temligen raka, syllika, nästan trinda (särdeles de yttre), något

köttiga, invändigt håliga (lacunosa). Ståndarbloramorna äro ensamma

på ett smalt skaft, som uppkommer mellan bladen och är nära lika

långt som de (1—2 tum); spirblommorna sitta (vanligen tre eller två)

vid ståndar-blomstängelns bas, gyttrade, i samma bladveck som denna.

Ståndarblomraans krona är gulaktig, knapparne gula.

Växer på sandiga eller leriga stränder (sötvattens-), der den kan

bilda vackert gröna mattor, blommande bäst i vattenbrynet eller på tid-

tals öfversvämmade ställen; under vattnet blir den vanligen mycket

större, men blommar icke. I norra Sverige förekommer den endast på

några spridda ställen, i det öfriga här och der. Blommar mest i Juli.

— Utbr. genom norra och raedlersta Europa.

Denna lilla ört var icke alldeles obekant för de äldre botanisterna.

Den är tecknad i Plukenetii Almagestum Botanicum (1696) och i Eud-

beckarnes Carapi Elysii (1702). Tournefort (1719) och Bernh. Jussieu

(1742) anmärkte vidare dess egenheter, och Bergius visade slutligen (i

Vet. Ak. handl. 1768) att den bildade ett eget slägte. Linné betrak-

tade växten länge såsom en enbloramig Plantago (han kallade den Plan-

tago uniflora); först i sin Mantissa altera (1771) upptog han, efter

Bergius, slägtet Littorella, men kallade arten L. lacustris, ehuru Ber-

gius redan (1768) benämnt den L. juncea. Swartz skildrade den både

med ord och teckning i Svensk Botanik ("Strandling").

XXV. FLUMBÄGINEiE.

STATICE L.

Fodret bägarlikt, med hinnartadt, veckadt, 5-tandadt bräm. Kro-

nan 5-bladig, dess blad icke sällan sammanhängande med hvarandra

nederst. Ståndarne uppkommande från kronbladens bas. Stift 5. Fruk-

ten en liten 1-fröig, i fodret innesluten nötblåsa. — Mångåriga, stäng-

lade örter med rotstock.

1. Statice W.

Blommorna i vippvisa ax (stängeln grenig), ensidiga, hvar och en

inom 2—3 (olikstora) små skärmar. Stiften glatta. Fodret med 5

mycket små tänder mellan de större.
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1. Marrispan eller Stadden
(Statice Limonium L.).

En omkring 5 eller 10 tura hög, glatt ört med lansettlikt-ellip-

tiska eller omvändt-äggrunda, teraligen tjocka blad med en udd i eller

under spetsen. Blommorna äro blå, till omkring midten omslutna med

de glänsande-hinnaktiga skärmarne. Eoten (rotstocken) är inuti röd,

knöligt vriden, hvadan benämningen Orm rötter.

Marrispan växer på vestkustens hafsstränder och blommar i Juli,

Aug. Egentligen ha vi tvenne arter:

* Glesblommiga Marrispan (Statice rariflora Drej.; S. bahusiensis Fr.), som

växer i Bohuslän (der Kalm upptäckte den 1742 "ymnig på södra sidan af Lögholmen

i Tanum socken långs efter stranden i sjelfva vattubrynet" Vet. Ak. bandi. 1743) och

vid Torekow i Skåne, blir vanligen 1/2—3/4 aln bög och har kantig stängel med nä-

stan raka och glesblommiga grenar. — Utbr. Skandinavien, Brittiska öarne, nordvestra

Frankrike.

* Tätblommiga Marrispan (Statice Behen Drej.), som växer på Skånes vestra

kust (Kullen och Barsebäck : J. Leche enl. L.), är merendels mindre och har nästan

trind stängel med utkrökta och tätblommiga grenar, — Utom Sverige i Danmark,

norra Tyskland, England och norra Frankrike.

De gamle botanisterna (Bauhinus) kallade dessa växter Limonium

(maritimum etc), hvadan det linnéiska artnamnet.

9, "Arnieria W,

Blommorna i en tät, rundad samling (stängeln enkel), med tal-

rika, hinnaktiga skärmblad, hvilka under blomsamlingen bilda ett svepe

och emellan blommorna mycket tunna blomskärraar (kring stängelns

spets en trind, nedtill öppen slida)). Stiften håriga nedtill. Fodrets

tänder borstuddiga. — Trift-örter (Statice Armeria L.).

1. Vanliga Triften
(Armeria vulgaris W.)

har smalt-jemnbreda, talrika och tuvade blad, omkring fotshög, trind,

vanligen glatt stängel, spetsade och uddspetsiga svepeblad, och rosenröda,

blekare eller mörkare, blommor med endast på ribborna hårigt foder.

Eotstocken är icke sällan delad upptill.

Växer mest på sandiga backar och torra ängar i södra och med-

lersta Sverige.

Bioramar i Juni och Juli. — Utbr. genom norra och medlersta

Europa (undant. Brittiska öarne, Frankrike).

* A. maritima W., som växer vid vestra kusten, har i allmänhet lägre, smålu-

den stängel, mjukare blad, trubbiga svepeblad (blott ett eller annat yttre med en trub-

big udd) och alldeles hårigt blomfoder. Bildar stora och rikblommiga tufvor och blom-
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mar under Juli, Aug. Arten omnämnas redan i Fries' Flora Hallandica; sedan vidare

i hans Mantissa II.

Triftörterna både pryda mager, sandig mark ocb, om den är lös,

binda den, så att den smånigom blir bördigare. Bien besöka mycket

deras blommor. — De gamle botanisterna (Clusius) kallade dessa (eller

liknande) växter Armerius (montanus etc), hvadan Linnés artnamn.

XXVI. GORNE^.

t. CorniiN L.

Foderbrämet litet, 4-tandadt. Kronbladen 4. Ståndarne 4, Märke

enkelt. Fruktstenen 2(1—3)-rummig. — Bladen motsatta, helbräddade,

nästan nervigt ådriga (äggrunda).

1. Benveden
(Cornus sanguinea L.)

är en omkring manshög (mera sällan högre, vanligen lägre) buske med
mycket hård och seg ved (o: Hårdved, Vestg. Eknas), raka, smärta,

trinda grenar (de unga rödbarkiga, isynnerhet vintertiden) och glatta

men icke glänsande, vanligen 2 tum breda blad, hvilka mot hösten

bli röda. Blommorna äro hvita och bilda platta, temligen stora knippen.

Frukterna äro klotrunda, mörkrödt-svartblå, med stor, benhård sten.

Växer på skuggiga ängar och i lundar i södra Sverige och på
Gotland. F. ö. i hela Europa (utom det nordligaste) och i Caucasien,

vestra och södra Siberien. — Blommar i Juni och Juli.

Benvedens bark innehåller ett eget extractiv-ämne och är samman-

dragande. Dess virke är varaktigt och vackert och kan arbetas liksom

buxbom, men är icke alldeles så tätt och hårdt. Blommornas lukt är

icke särdeles behaglig. Frukterna äro beska och äckliga, adstringerande

(sammandragande), men en del foglar äta dem gerna. Man kan ur

dera pressa icke obetydligt med olja, som liknar boraolja. — Benveden

kan planteras till häckar, låter klippa sig och är icke nogräknad på

jordmon, men har den olägenheten att rötterna krypa. Slutligen skulle

man kunna säga att den har det sällsynta företrädet att väcka upp-

märksamhet under alla årstider. Om vintern bli Benvedens långa och

smala grenar röda, "ju starkare kölden är desto vackrare". Vårtiden

mista de sin vackra färg, men klädas med vackra blad och om som-

maren med rika blomknippen. Om hösten står busken prydd med
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svarta bär och dess blad rodna starkt eller bli stundom helt brokiga-

Bärknippet lossnar nu från grenen, sora nästa vår alstrar nya men

sterila grenar, under det de som i ålder äro dessa närmast, bli bördiga.

— I Dodongei Peraptades (1616) upptages busken såsom Virga sanguinea,

i Bauhins Pinax (1675) såsom Cornus feraina.

2. Holteblomman
(Cornus suecica L.)

är en mångårig ört med krypande rotstock, äldre omkring qvartershöga

och vanligen tvågreniga, annars kortare och nästan enkla stjelkar, ^—

|

tum breda blad och små, svartröda, nästan hvitknappade blommor, sam-

lade till mycket korta toppflockar inom stora, hvita, 4-bladiga svepen.

Svepebladen äro äggrunda, spetsiga, nerviga, omkring ^ tum långa.

Frukterna tätt gyttrade, nästan skarlakansröda, med hvitaktigt, vattigt

kött (Bohusl. Skrubbar, Jemtl. Smörbär, Vesterb. Svinbär); mellan-

väggen har ett stort hål (Whlnb.).

Växer i fuktiga skogs- och buskmarker, på fuktigare skogsängar,

i bättre (särdeles i lös och genom trädstubbars multning bildad) jord,

allmän i norra Sverige till Vermland och Gestrikland (särdeles i Lapp-

land, Vesterbotten och Jemtland). Sydligare är den i allmänhet mera

spridd (dock ymnigare i Bohuslän, Halland — der redan Fuirén an-

märkte den vid Morup och Varberg — och vestra Småland) och på

östra sidan inskränkt till några ställen i Eoslagen, Södermanland, Öster-

götland och på Gotland. — F. ö. i Norge, Finland, norra och med-

lersta Ryssland, norra Tyskland, Danmark, England och Skottland, på

Island, i nordligaste Amerika och norra Asien.

Blommar mest under Juni; mognar mot slutet på Juli och i

Aug. — I Vesterbotten är blomningstiden omkring slutet på Juni och

Linné "beundrade då högeligen huru denna växt med sina snöhvita

blomsvepen klädde de vidsträckta skogarne och lundarne till en behaglig

syn" (Fl. lapp.).

Holteblommans "bär" äro (något äckligt) söta och vattiga; de bli

stundom hvita. Höns och andra foglar äta dem gerna (o: Norrl. Höns-

bär, Smal. Hönson), likaså barn (a gulosis pueris ingurgitantur : L.),

men äldre bry sig mindre derom "emedan de äro vattiga och söta och

karlar måste ha stadigare och skarpare saker" (L.).

Denna i flera hänseenden utmärkta växt var väl icke obekant för

de äldre botanisterna (är t. ex. Bauhins Periclymenura humile), men

Linné lärde oss känna den närmare isynnerhet genom sin Flora lappo-

nica, der han (under namnet Cornus herbacea) skildrar växten mono-

grafiskt och meddelar åtskilliga anmärkningar om och teckning af den-



208

samma. Före honom hade O. Rudbeck d. y. iakttagit den under sin

lappska resa (i sin Index kallar han den Mesoraora alba etc), och re-

dan Frankbnius upptog den (1659) i sin Speculura såsom Ålsine bacci-

fera suecorum). Clusius afbildade (i Historia rariorum plantarum per

Pannoniara, Antw, 1583) först växten i dess mogna tillstånd (o: Chamse-

periclymenum prutenicum; han erhöll den "e Prutenia"); på titel- och

slutbladet till Prof. L. Rogbergs disputation om Gräsön, 1727, är den

tecknad (rätt goda träsnitt) både blommande och mogen af d. v. Stud.

P. Sandel "såsom gratulationsgärd", och sedan lemnade Dillenius i

sin Hortus Elthamensis (London 1732) en figur på densamma, som

LiNNK kallar optima. Bland Holtebloramans "attributa singularia" räk-

nar Linné: att den har endast tvenne grenar och dessa enkla; att den

saknar grenar då den är steril; att fyra blad kröna stjelken då den är

steril, annars grenarne; de mörka (nästan svarta) kronbladen och det

hvita svepet; att fruktstenens ena rum nästan alltid är tomt; att bla-

den affalla mot hösten liksom på träden.

XXVII. CELÄSTRINEiE.

I. Euoiiymus L.

Fodret 4—5-deladt. Kronan 4—5-bladig. Ståndarne 4—5. Mär-

ket nästan helt (eller tandadt). Frukten 4—5-ruramigt och -kantigt,

mjukt-läderartadt fröhus. — Bladen motsatta.

1. Älstern
(Euonymus europseus L.).

En omkring manshög (stundom 7 eller 8 alnars och trädlik) buske

med motsatta, yngre mest fyrkantiga, släta grenar, gulaktigt gröna,

temligen bredt lansettlika och trubbiga, småsågade blad och små grön-

hvita blommor på plattade, vanligen 2- eller 3(—5)-blommiga skaft,

hvilka utgå ur bladvecken. Blommorna äro mest fyrtaliga; i deras bot-

ten är en köttig disk; kronbladen äro kort kloade. Ståndarsträngarne

äro jemnsmalt-syllika; knapprummen rundade och genom det tjocka

(tvära) bandet spärrade nedtill, bristande med nästan gemensam remna.

Fröhusen äro (rel. till blommorna) stora, utvändigt vackert rosenröda;

de uppbrista i kanterna; fröen (4—5) äro omslutna med ett stort,

brandgult hylle. — Bladen omvexla bredare (nära tumsbreda) och sma-

lare. — Roten är hvit utvändigt och har många, täta smågrenar från

rothalsen och de större grenarne (enligt Dir. Stenberg).
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Växer på skuggiga ängar och i lundar på Gotland och Öland

(d: Spelbom), i Skåne, Halland och Blekinge (i sistnämnde landskap

endast på ett par ställen). — Dessutom i hela Europa undant. det

nordligaste (och Portugal, Grekland); i Caucasien, Siberien.

Bioramar i Juni (sedn.) och Juli. — Mognar om hösten (Sept.).

Alsterbuskens nästan alla delar smaka äckligt och lukta (särdeles

blommorna men också veden) obehagligt; de orsaka öppning och kräk-

ning. Isynnerhet frukterna laxera starkt. Veden är ljusgul, seg och

temligen hård (o: Skån. Benved) samt såsom virke nyttig till åtskillig

slöjd (såsom till sländor och spinnrockar) ; och som den låter bra po-

lera sig och blir gulare ju längre deu brukas, passar den till nålhus,

schackspel, små skaft o. d.; dess kol lära vara goda till ritkol. Frukter

och bark lemna en (allt efter olika tillsatser) gul eller grön färg för

ylletyger. — Busken är icke otjenlig till häckar i trädgårdar och är

om hösten särdeles prydlig med sina rosenröda fröhus och brandgula

fröhyllen, men mycket utsatt för insekter, hvilka uppäta bladen och

öfverdraga buskeu liksom med spindelnät. Från dess tyska benämning

Spindelbaum kommer troligen vårt Spelbom. Talrika insekter besöka

blommorna för att hemta den honing, som den köttiga disken utsöndrar.

». Ilex L.

Fodret 4-tandadt. Kronan 4-delad, hjullik. Ståndarne 4. Mär-

ken 3—5. Frukten stenbär, 3—ö-stenig. — Bladen vexelvisa.

1, Stenveden
(Ilex Aquifoliuni L ).

En buske eller ett mindre träd med äggrunda, m. e. ra. tagg-

spetsiga, vågigt bugt- och taggtandade (stundom tagglösa), läderartade,

glänsande-mörkgröna blad (o: K ris 1 1om Fr.), små hvita, nästan flock-

visa blommor i bladvecken och röda stenbär.

Växte förr i Bohuslän, Tossene socken vid byn Vagga, der den

(ett litet stympadt träd) upptäcktes af Stud. Linderot (enligt Wikstr.),

men lärer numera vara utrotad. F. ö. är den utbredd genom nästan

hela Europa (utom det nordligaste och Eyssland, Grekland); i Caucasien,

Algerien, der den stundom skall bilda skogar.

Nyman. Sv. Fanerog. 14
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XXVIII. ARALIACE^.

1. Medera L.

1. Murgrönan
(Hedera Helix L.).

En ständigt grön buske med långa, slingrande eller krypande gre-

nar, hvilka på undre eller inre sidan utveckla talrika, korta luftrötter

("med små taggar"), medelst hvilka de icke sällan uppklänga ganska

högt (10—15 alnar) på träd, hus o. a. (o: Söderm. Trädväva, Östg.

Vinnträd). Den kan bli ganska gammal, med starka, gråbarkiga stam-

mar. Roten är utbredd, nästan vågrät, med täta, bruna smårötter; de

nya rötterna bildas om våren (enligt Dir. Stenberg). Grenarne äro

trinda, gröna och stundom purpurröda. Bladen äro glänsande mörk-

gröna, läderartade, de blomlösa grenarnes 3—5-hörniga, de blommandes

hela och spetsadt (nästan rutlikt-) äggrunda. Blommorna äro små, 5-

bladiga, 5-ståndrade, 1-spirade, grönaktiga, och bilda kullriga, knappt

tumsbreda flockar. Bären äro 5-rummiga, svarta, och bli slutligen torra

och läderartade, stora som pepparkorn eller små ärter; fröen äro 5,

stora, kantiga.

Växer vild i skogar (helst invid gamla träd), på skuggiga berg

och vid branta klippor (och murar), i södra och medlersta Sverige (till

Mälaren), men är sällsynt norr om Småland. F. ö. i hela Europa utom

det allra nordligaste (Lappland, Finland, norra Eyssland); i Caucasien,

Algerien, på Canariöarne. — Blommar i allmänhet sällan (utom på Got-

land, i Skåne o. a.) — i medlersta Sverige knappt någonsin, — och

alltid mycket sent (Sept., Oct.); bären mogna först nästa vår.

Murgrönan tillhör de växter, hvilkas bladverk är så stadigt och

hårdt att knappt något vatten stadnar derpå och att det utan olägen-

het uthärdar både vindens och vinterns välde. Huru olika med talrika

andra, så ömtåliga växter, och detta i samma trakt, under samma him-

mel! Men den enkla Murgrönan med sin mörka grönska blir kanske

bortglömd för mera lysande systrar under den blomrikare årstiden. Der-

emot är det om hösten — då den utvecklar sina blommor sedan andra

växter länge sedan slutat sitt år — och isynnerhet under vintern, som

Murgrönan med sin ständiga grönska blir oss kär, antingen nu den kry-

per på marken eller pryder trädstammarna med sina rankor. Man kan

med skäl säga att denna växt vet att rätta sig efter omständigheterna.

Så se vi den i skogen gerna utsträcka sina grenar på och ibland de

multnade blad, som bekläda marken, och dessa möta och korsa hvar-
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andra i olika riktningar, så att dé stundom bilda ett riktigt nät- eller

raattverk. Dess blad äro då vinkliga, med bleka nerver. Men möter

den ett träd, helst ett med sprickig bark, smyger den sig intill stam-

men och häftar sig fast vid densamma medelst talrika små birötter.

Sammalunda ock vid berg och klippor, murar o. d. Under barken på

Murgrönans rankor äro nemligen rotknoppar dolda, hvilka då utvecklas

och utbryta som rötter. Icke allenast Murgrönans grenar utan också

dess blad, lägga sig tätt intill stödet, de sednare platt på undersidan

och ganska regelbundet. Då växten blir äldre, sammanväxa icke sällan

grenarna, och den lossnar då gerna från stödet eller växer öfver det,

alltid sträfvande uppåt, hvilket ger en ganska vacker anblick. Sådana

gamla stammars blad är blekare gröna, hela eller grundt flikiga. Man
kan gerna säga med Linné (i Sponsalia plantarum) att Murgrönan, i

anseende till blad och växtsätt, har liksom 4 åldrar. Under sina första

år har den lansettlika blad, kryper och saknar blommor (o: Hedera

humi repens Bauh.). Sedan har den 5-flikiga blad, stiger mot klippor

och träd, men är ännu steril (o: Hedera major sterilis Bauh.). Vid

medelåldern bär den 3-flikiga blad, leranar sina stöd och uppväxer icke

sällan till ett slags träd, bärande blommor och bär (o: Hedera arborea

Bauh.). Mot ålderdomen får den äggrunda blad utan flikar (o: Hedera

poetica Bauh.). De helt unga bladen äro innan de utslå dubbelvikta

och täckta med ett hvitaktigt ludd, som snart försvinner, sä att bladen

bli alldeles glatta. De qvarsitta vid växten under flera år, stadigt fa-

stade medelst sina fiberrika skaft. — Blomdisken utsöndrar rikligt en

söt honingsartad vätska.

Murgrönans ved är hvitaktig, lös (nästan svampig). Bladen hafva

sträf och äcklig smak; kokta i vin eller vatten anses de mycket sår-

renande. I Vestergötland lära de (stötta färska) utgöra ett husmedel

mot hettan och svedan hos brännsår och röda ögon. Bären, som äro

syrliga, räknades i äldre tider till laxér- och vomitiv-medel. — Ur

gamla stammar flyter, sjelfmant eller efter inskärning, en kåda, som

samlar sig i täta, rödbruna, halfklara och ådriga korn; den luktar an-

genämt och har hartsartad smak.

"Få växter ha i forntiden varit så ryktbara som denna, och in-

gen ägde en större aktning. Bacchi dyrkare lindade den, till deras

skyddsguds ära, kring sina tinningar, segervinnarens lager blandades

ofta med Murgrönan, och poeterna smyckade stundom sina hufvuden

med hennes bladrika och alltid grönskande rankor" (Sw.). Man bru-

kade också af veden tillverka dryckeskärl, och de gamle trodde att en

sådan bägare, om deri vatten och vin iskänktes blandade, skulle insuga

och genomsläppa endast det förra.
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Murgrönans användning till spalier- och murbeklädnad är allmänt

bekant. Växten bildar en utmärkt tät och vacker väggklädsel, men ska-

dar genom den röta den åstadkommer om den får omedelbart stöda

sig mot väggen, då den ock gerna lösrycker rappningen.

Redan de gamle botanisterna (t. ex. DoDONseus, 1616) kallade

växten Hedera Helix.

Märkvärdig var den Murgröna, som omtalas i O. Eudbecks d. y.

"Exercitium academicum de Hedera" (1707) och växte på Halleberg i

Vestergötland. "Bland de skuggrika och höga träd, som pryda det-

samma, fanns en Hedera, som blifvit beryktad och ditlockat många be-

undrare från närgränsande landskap. Stödd på fyra stammar, uppsteg

den rakt till en höjd af 60 alnar! På samma berg, vid den sida som

vetter åt Venern, växte en annan dock ej lika stor". Sagde "excerci-

tiura" visar, i tvenne goda träsnitt, en blom- och en bladgreu från

denna Hedera (Holmströms upps. Bot. Not. 1849). Om samma Mur-

gröna meddelar Mathesius i Botan. Notiser för 1853 att den 1706

besöktes af Erik Benzelius, som, i sin på Linköpings Gymn.-bibliotek

förvarade reseberättelse, säger den vara "en af the härligaste trän jag

uthi verlden seet — växer upp uti 5 grenar och hvardera i aln vid

pass tjåcka, öfver 100 alnars höjd och nästan lika bredd", och att den

enligt en gammal anteckning "blef borttorkad uthi then starka vintern,

som begyntes Michelsmessodagen 1708 och framhärdade till Midfasto-

söndag 1709". — Under sin Olands-resa besökte Linné också den lilla

ön "Blåkulla" (Jungfrun) mellan Öland och Småland. På denna voro,

säger han, "lundarne så ihopvuxna att näpligen någon menniska utan

yx kunde penetrera, och det som sällsamt är ofta af sjelfva Hedera

arborea, som här öfverallt löper, så ihopflätad, som ärter af Snargräs".

Uetzius såg en gång i Skåne "ett helt bondehus med Murgröna så

öfverväxt, att icke ens skorstenarna syntes, utan man såg röken fram-

tränga utur sjelfva Murgrönan, som hade den kommit ur spetsen af en

grön backe".

XXIX. UfflBELLAT^
(Flockblommiga.)

1. ORTHOSPERMJE
(Rakfröiga.)

Fröhvitans buk (insida) plan eller något kullrig.
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1. TiiArsiE^:.

Frukteu lågryggad, bred, med trådlika åsar och bredt-hinnkantade

bi-åsar och oljeränder.

1. liaserpitiuui L.

Fodret 5-tandadt. Kronbladen omvändt-hjertlika. Frukten genom

de hinnkantade biåsarne 8-vingad. — Båda slagen svepen mångbladiga.

1. Spenörten
(Laserpitiuni latifoiiuni L.).

En mångårig, nästan glatt, bläaktigt gröu, genom sina stora blad

och blomflockar ansenlig, omkring 2 alnars ört. Roten är hvitaktig,

stor och lång, icke sällan öfver tumstjock (o: Spenrot, Upl. Johan-

n is ro t); kring rothalsen sitta talrika trådlika lemniugar efter multnade

bladslidor. Bladen (åtm. de nedre) äro dubbelt- eller tredubbelt-3-fing-

radt-parbladiga, med snedt-hjertlika, 2 tum breda, uddsågade (stundom

inskurna) småblad; deras slidor uppblåsta. Svepebladen äro nästan

trådsmala. Blommorna hvita, flockarna icke sällan qvartersbreda. Frukt-

vingarne äro krusiga.

Växer på torrare ängar och i lundar, helst vid berg, i södra och

medlersta Sverige, men nästan endast i den östliga delen. Blommar i

Juli, Aug. — Utbr. genom nästan hela Europa undant. det nordligaste

och Holland, Portugal, Italiens öar, Grekland och Turkiet.

Spenörtens rot är något skarpt aromatisk, "värmande liksom An-

gelican", magstärkande, och har berömts i frossor o. d. 1 boskapsme-

dicin brukas den likväl (eller har brukats) mera. Kor äta örten be-

gärligt och den tros öka mjölken. — Eedan Rivinus kallade växten

Laserpitiura.

2. ANGELICE^.

Frukten lågryggad, bred, utan biåsar, men med oljeränder; sido-

åsarne bredare, vingkantade, kanterna öppna (icke slutna till motsva-

rande).

9. Anselica L.

Fodret otydligt. Kronbladen spetsadt-ovala, inkrökta. Fruktens

ryggåsar tunnt- eller trådlikt kölade. — Flockarna nästan klotrunda, nä-

stan utan storsvepen, men med mångbladiga småsvepen. — Mång- eller

nästan tvååriga örter med dubbelt- eller tredubbelt-parbladiga, stora,

breda blad med mycket vida slidor.
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a. Archangelica Hfn. Frukten högt-kullrig (biconvex), med
nästan korkartadt, uppsvälldt skal, inom hvilket fröet ligger

löst, klädt med sin talrikt-oljerandiga hinna.

1. ErkeeDgelörten
(Angelica Archaiig-elica L. ^)

har 1—1| ala hög, nedtill tu.mstjock, alldeles trind, striramig, grön och

glatt stjälk, alustora rotblad, nästan inskuret- (nästan dubbelt-) sågade,

under grågula småblad (slatbladet 3-flikigt) och 8—12 tum breda, gul-

gröna blomflockar. Frukterna äro nästan runda; åsarne nästan lika,

högt- och tunnt kölade.

Växer på fuktiga och något skuggiga ställen i fjelltrakterna, helst

vid bäckar.

Erkeengel-örten är till egenskaper kanske den märkligaste bland

nordens Umbellater. Den är i allmänhet sötaktigt mild och anislikt

aromatisk genom eterisk olja. Sötman är starkast i de unga stjelkarna.

Eoten har en angenäm, genomträngande-aroraatisk lukt; i början är den

också sötaktig, men blir sedan nästan brännande aromatisk och något

besk (hvilka egenskaper bero på eterisk olja, harts och extractiv-ämne).

Såsom sådan är den verksammast, utmärkt stimulerande, värmande, slem-

lösande m. m. och närmar sig i verksamhet till Radix Aristolochiae ser-

pentarise, Arnicae och Calami. — Lapparne, hvilka hafva egna namn

på växtens olika åldersstadier eller delar, äta begärligt de unga stjel-

karne, hvilka äro ganska saftiga och välsmakande och dertill antiscor-

butiska; torra roten tugga de mot krampkolik eller i brist på tobak.

Härom Wahlenberg (Sv. Bot.): "På lappska fjellen är Archangelican

för lapparne verkligen allt i allom af vegetabilisk föda. Såsom ett

vandrande herdefolk lefva de väl icke af vegetabilier, men de behöfva

dock sina kryddor för att bryta den beständiga köttmaten. Härtill

tjenar isynnerhet denna Angelica både färsk blandad i maten och så-

som conserva i mjölk. Under sommaren äro dess unga stjelkar den

förträffligaste desert, som mest njutes under vandringar. Afven resande,

som mer eller mindre närma sig till lapparnes lefnadssätt, finna dem

här ganska smakliga, sedan blott yttre barktrådarne blifvit afrifna".

Också lära goda och äkta Archangelica-stjelkar, insyltade i socker, icke

försmås, t. o. m. af läckermunnar. Linné säger likaledes (i Fl. lapp.)

att han icke tyckte illa om denna lappska läckerhet, såsom varande lin-

drigt besk och derjemte aromatisk, att den anslog både gom och mage,

sedan han hela tiden icke ätit någon salt mat och druckit endast ren-

mjölk och oblandadt vatten.. Men, tillägger han, jag vet icke om växten

i våra trädgårdar är beskare och skarpare, eller om min smak var annor-
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ledes i Lappland, ty endast der har denna läckerhet smakat mig, "forte

fercula persica persicura requirunt adpetitum". Denna olikhet i smaken

förklaras lätt; man vet numera att den odlade är en annan, osmaklig

art (o: A. litoralis). — I Dalarne kallas växten Q, vanrot (norsk.

Quanne).

Före blomningen, berättar Linné, afskäras stjelkarna (sedan bli de

träiga) nära marken, "bladen borttagas och barken lossas vid stjelkbasen

med knif, tänder eller naglar samt dragés upp mot spetsen, tills endast

stjelkens inre hvita och saftiga del återstår, hvilken sedan ätes rå lik-

som rofvor eller äpplen och detta med största begärlighet, emedan

smakligare växt saknas i dessa trakter". — I norska konungasagan be-

rättas (enligt Fr.) att Erkeengelörten i äldre tider odlades såsom en

läckerhet för bordet, och i Gulathings-lagen omtalas, enligt Prof. Nilsson,

Quannahagar, hvilket också bevisar att nämnde växt fordom vårdades,

och han anser densamma vara den Kenchros, som Pytheas omtalar så-

som ett bland inbyggarnes i det nordligare Skandinavien (Thule) närings-

medel. Slutligen anmärka vi att den är en uteslutande nordisk art,

hvilken redan Tabernsömontanus (och efter honom Ruprecht) utmärkt

med benämningen Archangelica norvegica, Frankenii Angelica Scandiaca,

S. Paulli (1648) Angelica islandica.

Under det andra Umbellater, yttrar Wahlenberg, "mot våra nor-

diska fjellar mer och mer aftaga och slutligen försvinna, tilltager Arch-

angelican allt mer i godhet, liksom förenade naturen all sin umbellat-

bildande förmåga i densamma och satte den i stället för alla andra.

Ingenstädes växer Archaugelican så ensamt och ymnigt som på Lapp-

markens fjellar. Den fordrar det der varande sommarens beständiga

himlaljus uti den höga rena luftkretsen. Den intager der en region,

som då tyckes passande för englar, såsom en verklig Erkeengels ört.

— — Annars är det sannolikt att den fick sitt namn för sin trodda

verkan emot pesten; den ansågs som en erkeengels gåfva deremot".

Till medicinskt bruk lärer dock den s. k. Angelica sativa (roten), som

mest odlas i tyska och holländska trädgårdar, användas eller använts

(enligt Fries hör denna till A. litoralis, enligt Wahlenberg t. o. m.

till A. silvestris). Bäst anses roten vara hos första årets planta (in-

nan den gått i stjelk), och det är sådan som lapparne "berömma den

såsom det yppersta helsomedel intill sena ålderdomen". Bland Lapp-

lands nyttiga växter nämner Schefferi Lapponia (1G73) denna främst,

åberopande Sam. Eheen (pastor i Torne-Lappmark): "I Lappmarken

växer angelica petrosa i en stor myckenheet, hvilken ner tiuck och stac-

kot". Hartman beskref, under sin resa i Jemtland, arten utförligt efter

lefvande exemplar (Vet. Ak. handl. 1818).
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LoBELius benämnde (1576) växten Archangelica, för dess utmärkta

egenskaper i medicinskt hänseende och Linné bibehöll benämningen som

artnamn. Archangelica, säger han (Hist. Plant, sid. 398), Gallobelgis

Angelica de Nortwegen, är större än den vilda och säges förvildad i

Belgien (med sistnämnde menas troligen nästa).

* A. litoralis Fr. liknar föregående art, men har starkare strimmig, smalare och

hårdare stjelk, smalare bladslidor och hvitaktigare blommor, gråaktiga (elliptiska) fruk-

ter med lägre (trubbigare) ryggåsar. — Växer på vestra, södra och medlersta Sveriges

hafsstränder (redan FuirÉn anmärkte den vid Varberg); dessutom i Danmark, Norge,

Finland och nordligaste Ryssland. Den ("Angelica sativa") uppräknas bland ön Blå-

kullas (Jungfruns) växter i Linnés Ölands-resa). Fr. Fl. Hall. och Nov. ed. 2.

b. Angelica Hfn. Frukten lågt-kullrig, tät; fröet vidväxt

fruktskalet, hvars dälder äro enrandiga.

%. Vanliga Engelörten eller Skogspipan
(Angelica silvestris L.)

som till alla delar är smalare (och torrare) än Erkeengelörten, har stark,

nästan tapplik, stundom grenig, brunaktig rot, vanligen nära 2 alnar

hög, nästan kantigt strimmig, upptill (jemte flockstrålarne) gråaktigt-

tätt-småluden stjelk, bredt-lansettlika, merendels tätt-sågade småblad

(slutbladet helt eller stundom tredeladt) och hvita eller i början röd-

letta blommor. Fruktens kantåsar äro mycket högre och tunnare än

de trådlikt kölade ryggåsarne, och dess kanter derigenora breda och

hinnaktiga.

Växer på fuktiga eller kärraktiga ängar, i skogskärr och våt

skogsmark, samt på stränder, helst kring buskar. Dessutom är den

utbredd genom nästan hela Europa, i Caucasien och Siberien.

Blommar frän medl. Juli till senhösten; mognar från slut. Aug.

— Omvexlar i norra och medlersta Sveriges bergstrakter (och på som-

liga hafsstränder) till alla delar större (omkring 3 alnar, med alnsbreda

rotblad o: Björnpipa), samt (isynnerhet i medlersta Sverige) med

större, tunnare och icke sällan inskuret-sågade småblad.

Bland helt vanliga växter äro många ganska vackra, så att både

detta och deras stora antal göra dem till väsentliga prydnader för eller

utmärkande drag i vegetationen under kortare eller längre tid. En så-

dan är Skogspipan, som länge hvilar och först vid vårens slut eller

sommarens början öppnar den stora svällande knopp, som på en gång

innesluter både blad, stjelk och de många blommorna. Först fram på

sommaren har den resliga, till en del violetta eller brunaktiga, stjelken

hunnit utväxa. Den utskickar icke sällan grenar. Då de talrika, i

början slokande blomflockarna utvecklat sig, bilda de stora och kuUriga
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samlingar, hvilka, upphöjda på nu raka skaft, erbjuda insekterna deu

ymniga honing, som deras många bloradiskar utsöndra.

Den vanliga Engelörtens rot är vida svagare än Erkeengelörtens

och har en visserligen något kryddaktig men mindre behaglig smak.

Blad och stjelk äro smak- och luktlösa; kor, svin och stundom hästar

äta dem. "Fröen" äro skarpare. Liksom föreg. art gifver också denna

björnen näring, och bien besöka gerna blommorna, med hvilka man kan

sätta en vacker och varaktig gul färg på ylle.

Vanliga Engelörten kallas i Vesterbotten Björnstut, i Jemtland

Myrstut, i Dalarne Björnloka, i Småland Tiuton, i Vestergöt-

land Strätta. Eedan DoDONaeus benämnde (1616) växten Angelica

silvestris, i motsats till den såsom raedicinal-växt odlade A. sativa. Den

är tecknad i Til-Landz' Icones.

Namnet Angelica, Engelört (angelus = engel) uppkom under me-

deltiden, likasom benämningen Helgeands-rot (Radix S. Spiritus), med

hänsyn till isynnerhet rotens utmärkta medicinska egenskaper.

* Libstickan (Levisticum officiuale K.; Ligusticum Levisticum L.) är 1—2 al-

nar hög, har parbladiga blad, gula blommor och luktar illa. Förv. här och der i täp-

por o. a.

3. Selinum L. (Htn).

Fodret otydligt. Kronbladen utan klo, nästan uppräta, omvändt-

hjertlika, deu invikta delen kort-jemnbred med tvärt-urrandad spets.

Fruktåsarne alla hinnkantade. — Storsvepena flyktiga. Småsvepena

raångbladiga. Bladen dubbelt eller tredubbelt parbladiga, med smala

småblad.

1. Selinörten eiier Kruffröet
(Selinum Carvifolia L.)

är mångårig och har vanligen nära alnshög, rak och stadig, fårad och

hinnkantig stjelk, nästan slidlösa blad, hvitaktigt uddspetsiga, korta små-

blad, endast omkring trebladiga storsvepen, nästan glatta flockstrålar

och hvita blommor.

Växer på något skuggiga eller fuktiga ängar samt steniga strän-

der, i södra och medlersta Sverige. Utomdess nästan endast i medler-

sta och östra Europa.

Blommar frän medl. Juli till medl. eller slut. Aug., då den bör-

jar mogna.

Eoten sprider en skarpt-aromatisk lukt.

Linné uppställde och beskref först denna art i andra upplagan

af sina Species (1762) och belyste den vidare i sin Mantissa altera,
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(1771), ehuru såsom växande endast i Siberien och Tyskland, men, be-

synnerligt nog, leranade han åt densamma så liten uppmärksamhet att

den saknas i de hans arbeten, som närmare beröra Svenska Floran.

Endast i Skåne-resan nämner han på ett ställe (sid. 304) att "Thysse-

linum palustre (227) växte- här (Wallåkra) pä det torra så förändrad

o. s. v.", hvarmed Wahlenberg anser denna menas. Bergius, i Fi-

scherströms Beskrifning om Mälaren (1785), omtalar den såsom funnen

vid Stockholm af Herr Hagströmer. Ehrhart (1790) omtalar arten så-

som växande vid Upsala.

Bauhin kallade (1671) växten Carvifolia (se. herba), hvadan dess

artnamn.

* Selinum lineare Schum. är två- (eller ett-)ärig och har nästan trind, strim-

mig stjelk, långa (väl omslutande) bladslidor, långa småblad och borstsmala svepeblad.

Växer endast på Oland (der den först samlades af Liljeblad, sedan, 1818, med när-

mare bestämning af Fkies) och i det motsatta Småland. Ängskummin Fr.

3. PEUCEDANE^.

Frukten lågryggad, bred, utan biåsar, men med oljeränder; kanten

utom sidoåsarne utplattad och sluten till den motsvarande.

4. Peuceclanum K.

Fodret tandadt. Kronbladen omvändt-äggrunda, urnupna (hos

våra hvita). Frukten elliptisk; alla åsarue närmade till hvarandra, låga

och trubbiga. Svepena alla (hos våra) mångbladiga. — Bladen (två-)

tredubbelt parbladiga.

1. Mossaroten
(Peucedanum palustre Mnch. — Selinum palustre L.)

är mång- (eller två-)årig och har vanligen stark, tapplik eller grenig,

svartbrun rot, alnshög eller högre (till 2 alnars), kantigt-strimmig, ned-

till och vid lederna icke sällan purpurröd stjelk, stora, likaledes röd-

aktiga bladslidor, kort-uddtrubbadt-lansettlikt-pardelade eller -klufna små-

blad, lansettlikt-jemnsmala, nedvikta svepeblad och elliptiska frukter.

Växer på kärrängar och stränder, i skogskärr och våt, mossig

skogsmark, vid våta diken. Utomdess i hela norra, medlersta och östra

Europa.

Blommar i Juli och Aug.; mognar från slutet (eller medlet) på

Aug. — Frukternas kanter omvexla, och förf. har på samma stånd iakt-

tagit bred- och smalkantade. Fogens oljeränder äro väl merendels täckta

(dolda i skalet), på hvilken omständighet man grundat ett eget slägte

(Thysselinum Hfn). Men förf. har undersökt exemplar (fr. Stockholm),

der hos somliga frukter nämnde ränder äro täckta, hos andra bara.
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Växtens rot är mjölkig (o: Nerik. Mjölkrot) och har något

aromatisk lukt och hettande (nästan brännande) skarp smak (o: Finsk

eller Svensk Ingefära). Lapparne lära icke sällan tugga den i brist

på tobak (växten är allmän i de lappska kärren), och detta, säger Linné,

isynnerhet då de äro samlade till gudstjenst, "emedan somliga bland dem

äro genom ständigt bruk så vana vid den skarpa tobakssmaken att de

icke kunna vara utan den knappt ett ögonblick". Det är underligt,

tillägger han, att Lapparne, som icke nyttja några kryddor, ja icke en

gång salt, till maten, likväl tycka om allt starkt, såsom bränvin, to-

bak, snus, vissa rötter, men deremot icke tåla öl. (Fl. lapp.). Redan

i Schefferi Lapponia (1673) namnes, efter pastor O. Petri Niurenius,

Mossaroten såsom en nyttig och helsosam lappsk ört. Stjelken hyser

en, dock icke ymnig, hvitaktig, seg, besk och frän saft. Boskapen äter

likväl örten.

LoBELius kallade (1576) Mossaroten Thysselinum Plinii, Fran-

KENius (1638) och EuDBECK (1658) Daucus palustris och Carum aqua-

ticum (enligt L.). Bauhinus (1671) Seseli palustre lactescens, Tourne-

FoaT (1700) Thysselinum palustre. Den är tecknad i Til-Landz' Icones.

* Peucedanum Oreoselinum Mnch. (Athamanta Oreoselinum L.) har trind,

strimraig stjelk, rakt utåt eller något bakåt riktade bladgrenar, vigglikt-inskurna små-

blad och trådsmala svepeblad; fruktfogens oljeränder bara. Växer endast i Skåne och

på Öland. LinnÉ såg denna art först (som svensk) vid Körndala i Skåne (bladen beskr.

i skånska resan 135). I första upplagan af Flora suecica upptager han den endast

efter J. Leche, som således är den egentliga upptäckaren. Bergsilja (Fr.).

3. Iniperaforla L.

Fodret otydligt. Kronbladen omvändt-hjertlika med invikt, kort

udd i urskärningen. Frukten nästan kretsrund och platt, bredkantad,

åsarne kölade. — Inga (mycket tidigt lossnande) storsvepen; nästan

trebladiga småsvepen.

1. fflästerörten

(Imperatoria Ostruthium L.)

har mångårig, krypande, tjock, trind och ringlad rot (rotstock) med tal-

rika smala rottrådar, nära alnshög, trind, strimraig, glatt, nästan enkel

stjelk (eller stjelkar), nästan dubbelt 3-fingrade, glatta, 4—5 tum långa

blad, I— 1 tum breda, inskuret-sågade, nästan rutlikt ovala småblad

(det medlersta småbladet tredeladt, sidosmåbladen djupt 2—3 klufna),

borstsmala svepeblad, stora, mångstråliga, utbredda, hvita (stundom röd-

letta) blomflockar och 3 linier breda frukter ("de bredaste hos våra

Umbellater").
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Växer på bördigare ängar i Halland, vestra Småland (t. ex. Fem-

sjö, särdeles nära byar : Fr.); Bohuslän, Dalaland, Vermland (men endast

pä spridda trakter eller ställen), samt "i gräsrika dalar" vid Transtrand

i Dalarne här och der. Utomdess mångenstädes i Europa (Schweiz,

Österrike, Tyskland, Skottland, Belgien och Frankrike, norra och med-

lersta Italien, Ungern, Siebenbiirgen, Croatien, södra Eyssland) — samt

i nordligaste Amerika; på Island.

Blommar i Juli.

Eoten är utvändigt grå, inuti hvit, köttig, och hyser färsk en

mycket skarp (enligt Fries gul) saft (o: Mast er ro t). Den har stark

lukt (märkbarast då örten krossas) och stickande-aromatisk, ehuru icke

behaglig smak. Sedan långt tillbaka har den ägt ett visst anseende

för verksamhet mot njursten och stranguri (kokad till dekokt); vidare,

såsom pulver, mot envis frossa eller mot mask hos barn; också tuggad

såsom ett värmande magmedel, mot kolik. Det är således icke under-

ligt att den upptages i Pharmakopén (o: Eadix Imperatorise). All-

männare användes den likväl i boskaps-medicinen. — Växten planteras

mycket lätt med rotstycken,

Mästerörten heter hos DoDONreus (1616) Ostruthium, hvilken be-

nämning Linné bibehöll som artnamn. Bauhinus kallade den (1671)

Imperatoria major. Då Linné utgaf sin Flora suecica hade han endast

genom biskop Kalsenius hört omtalas att den växte i Dalarne vid Lima.

6. ]IeK*aeleuiii L.

Fodret tandadt. Kronbladen omvändt-hjertlika, de yttre m. e. ra.

stråliga, tuklufna. Frukten alldeles platt, bredkantad; åsarne trådlika,

sidoåsarne mycket närmare kanten; oljeränderna korta, klubblika. —
Svepen temligen mångbladiga, storsvepena flyktiga.

1. Björnflokan
(Heracleuin sibiricum L.).

En bland våra största Umbellater (den blir icke sällan 2 alnar

eller mera). Roten är långt-tapplik, tuårig. Stjelken rak och stadig,

grenig, kantigt-fårad, utspärradt-sträfhårig. Bladen äro stora (icke säl-

lan fotslånga), sträfludna, 2—3-parigt parbladiga med flikiga eller in-

skurna småblad (o: Nerik. Björnramar). Blomflockarne omkring 3

tura breda; blommorna (nära lika) vanligen gröngula eller icke sällan

(o: H. suecicum Fr.) nästan hvita. Frukterna elliptiska (o-. Jemtl.

Harkummin). — Omvexlar med korta och breda och långa och

smala bladflikar (o: H. Sphondylium L. suec. och II. angustifolium L.
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mänt.); den sednarc upptages redan i Eudbecks Katalog, 1666 (c: Sphon-

dylium minus).

Växer på ängar, betesmarker, åkerrenar och gräsiga ställen vid

berg, vägar oeh diken, i trädgårdar, ända upp till Vesterbotten, men i

norra Sverige blott delvis. F. ö. utbredd genom norra, medlersta och

östra Europa, samt i Siberien oeh Dahurien.

Blommar hela sommaren, från slut. (eller medl.) Juni till Sept.,

stundom t. o. m. till iui October; mognar under Aug.

Bland våra vanligare Umbellater är Björnflokan en af de ansenliga-

ste. Också gör den sig strax bemärkt bland Kragblommor, Färgklint,

gräs och andra ängsväxter, mot hvilka den vackert bryter sig med sin

resliga stjelk, sina ljusgröna, stora och prydliga blad oeh sina rika

blomflockar. — Hela örten (p: Angerra. Qvesgräs) luktar starkt, nä-

stan som Libsticka. Hoten är skarpt besk, ehuru den hyser så mycket

sockerämne att bränvin kan beredas deraf. Stjelkarue äro också rika

på slemsocker och kunna ätas skalade; de lära ock, liksom roten, lemna

ett ganska godt bränvin. Men oskalade äro de (färska) skarpa. Det

mjöllika socker, som vid torkning bildar sig på de skurna och skalade

stjelkarue och bladskaften, lärer i Siberien användas till ett slags mycket

rusande mjöd, hvilket ock lär kunna bryggas på stjelkarue. Tatarerna

koka dem till mat. Färska bladen kunna nyttjas bland grönkål och

lära också vara en särdeles smaklig mat för kaniner. — Hoten har i

Skåne stundom använts mot rödsot (o: Täpperot).

* Heracleum Sphou dy lium L. sp. (Fr.), som har alldeles hvita eller rödletta

blommor, större, mera straliga kantblommor och smalare frukter, väser i sydvestliga

Sverige (euligt Fries).

9. Pastinaca L.

Fodret otydligt. Kronbladen äggrunda (utan den breda, invikta

spetsen rundade), inrullade (gula). Frukten alldeles platt, smalkantad;

åsarne trådlika, sidoåsarne mycket närmare kanten; oljeränderua jemu-

smala, långa. — Inga svepen.

1. Palsternackan
(Pastinaca sativa L.).

En tuårig, gulgrön ört. Stjelken är kantigt-fårad. Bladen äro

parbladiga, 2—4-pariga, med äggrunda eller smalare, naggsägade eller

inskurna småblad, uddbladet 3-flikigt. Frukterna äro elliptiska.

Växer på torra ängar, vid åkrar och vägar i Skåne (allmän i

slättbygden) samt på Oland. Odlas dessutom allmänt såsom köksväxt

och förvildas lätt, så att man träffar den här och der nära städer och
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gårdar. Utom Sverige är den utbredd genom hela Europa (undant.

det nordligaste) till Caucasien, Siberien.

Blommar under Juli och Aug.; mognar under Aug. — Den
vilda växten är vanligen omkring fotshög och har smal, nästan träig

rot och småhåriga blad. Den odlade (och förvildade) är större, alldeles

glatt, med köttig rot och under glänsande blad.

Har aromatisk lukt. Hos deu odlade växten innehåller roten,

jemte det aromatiska ämnet mycket slemsocker, men orsakar i större

mängd äckel i anseende till sin riuga skärpa. Den vilda roten är nå-

got bitter, men likväl icke giftig såsom man trott genom förvexling

med Bolmörtens. "Fröen" ha varit berömda i lindrigare frossor, då

man intagit dem stötta, till ett mindre skedblads dosis.

Linné upptog Palsternackan först i sin Flora suecicas andra upp-

laga, men endast "quåsi indigena" (på några ställen i Skåne).

* Dillen (Anethum graveolens L.) är ettårig, omkring alnshög, och har trådlikt-

dubbelt-parbladiga blad och gula blommor med tvära, tätt inrullade kronblad. Odlas

som köksväxt och växer sjelfsådd på odlad mark i södra och medlersta Sverige.

4. DAUCINE^.

Frukten högryggad, i tvärskärn. nästan trind, med (taggiga) bi-

åsar och oljeränder.

S. Daucus L.

Fodret svagt tandadt. Kronbladen omvändt-hjertlika, de yttre

större och stråligt tudelade. Fruktåsarne trådlika, borstiga, biåsarne

(dälderna) taggiga. — Mångbladiga svepen, storsvepets blad pardelade.

1. Vilda Morotörten
(Daucus Carota L.).

Har hvit, träig, tuårig (ehuru icke sällan första året blommande)

rot (Hall. Barkenrot). Stjelken är fots- eller nära alnshög, utspär-

radt-hvithårig. Bladen äro temligen smalt två—tredubbelt-parbladigt-

delade. Flockarna icke sällan handsbreda under blomningen, men sam-

mandraga sig sedan så att de något likna vissa fogelbon. Blommorna

äro hvita eller rödletta; de innersta felslå merendels. Frukten är nä-

stan oval.

Växer på öppna, torra ställen, åkerrenar o. d. i södra och med-

lersta Sverige (särdeles i östra delen). Dessutom utbredd genom nästan

hela Europa (undant. det nordligaste) till Caucasien och Siberien.

Blommar i Juli, Aug.
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Vilda Moroten har aromatiskt-bitter smak och är oduglig till

mat. "Fröen" äro aromatiskt-beska, diuretiska och väderdelande, och

brukas kokta i öl eller dricka eller som thé. Den odlade Moroten

0, y L.), som torde höra till en annan art (enligt Bertoloni till Dau-

cus maximus Dsf.), ehuru Koch säger att den i Tyskland odlade är

densamma som den der vilda, är rik på slemsocker och hyser derjerate

eterisk fet olja, hvarigenom den (såsom dekokt eller pressad) anses nyttig

mot mask och stenplågor, samt till gröt mot torsk och onda sår. Också

är den upptagen i vår farmakopé (o: Eadix Carotse, culta, recens). Ro-

stad skall den kunna nyttjas i stället för kaffe. Men allmännast använ-

des den till mat. Morötter utgöra dessutom ett ypperligt boskapsfoder,

som göder bra och gör mjölken mycket gräddrik och tjenlig till smör-

beredning. Äfven örtståndet är ett nyttigt boskapsfoder; bladen kunna

ock lagas som spenat.

Då Linné utgaf sin Flora suecica, ansåg man "Vilda Moroten

vara temligen sällsynt, och han upptager såsom dess växtställen endast

Upland, Vadstena och Skåne. Den växer, säger han, "jemte landsvägen

som går från Jönköping till Vadstena, in emot Vadstena stad i Öster-

götland och vid Bursviken på Gotland".

Artnamnet lärer komma af växtens forngrekiska namn Keras (dor.

Käras), som hos romarne blef Cara och Carota, kanske med hänsyn

till den odlade Morotens närande egenskaper eller icke sällan köttröda

färg (ca ro, kött). Eoten tros också vara den "Chara", hvarmed J.

Caesars krigshär närde sig under flera dagar.

Den flockstrålarnas rörlighet eller olika riktning vid olika ålder,

som man iakttager hos många Umbellater, är hos Moroten särdeles tyd-

lig. Sjelfva företeelsen torde kunna förklaras sålunda. Vid blomnings-

tiden hyser stjelken ännu ämnen, som lemna flockstrålarna riklig näring,

och så länge denna räcker, bibehålla också sagde strålar samma rikt-

ning. Men allt efter som fröen och frukterna mogna, upptaga de

smånigora näringen, oc-h dermed bli också strålarna allt torrare och

torrare, sammandraga sig, och då insidan härvid gör det svagaste mot-

ståndet, måste sammandragningen ske mot flockens midt och alla strå-

larna m. e. m. närma sig denna.

5. SESELINE^.

Frukten högryggad, trind eller nästan trind (i tvärsk.), utan bi-

åsar, men nästan alltid med oljeränder; åsarna smala, kölade eller smalt

vingkantade.
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9. Haloscias Fr.

(Saltfloke-slägtet).

Fodrets tänder tydliga och varaktiga. Kronbladen omvändt-ägg-

runda med invikt, trubbig udd (hvita). Frukten glatt, skrynklig, med

högt-kölade åsar; fröet kortare än rummet, dess skal med talrika olje-

ränder. — Svepena alla temligen raångbladiga.

1. Strandstickan
(Haloscias scoticuni ¥r. — Ligusticum scoticum L.)

En mångårig, omkring fotshög, saftig, glänsaude-glatt ört med nä-

stan dubbelt trefingrade blad och tumsbreda, nästan (t. e. d. snedt) rut-

lika, upptill inskuret-sågade småblad, Eoten är icke sällan fingertjock,

sned, och har svartaktiga hinnor der gamla blad setat. Stjelken är

icke sällan nästan enkel, strimmig, icke sällan brunaktig. Frukterna

äro långa (nära 4 linier) och temligen smala.

Växer vid vestkustens stränder, helst på berg och bland klippor,

och blonimar under Juli. Utomdess endast i Danmark, Norge, Eng-

land och Skottland (bl. a. på ön Staffa), på Island samt i norra

Amerika och Siberien.

Hela växten luktar svagt Libsticka och närmar sig också till den-

samma i egenskaper och verksamhet. Liksom denna är Strandstickan

i somliga trakter ett bekant boskaps-läkemedel och brukas äfven mot

kolik o, d. hos menniskor, hvarvid icke sällan den torkade roten an-

vändes. På åtskilliga ställen nyttjas dessutom örten i stället för per-

silja och andra grönsaker — en för ovana eller nogräknade gommar

temligen vidrig krydda.

Redan de gamle botanisterna kände Strandstickan. Hermann

tecknade den i sin Paradisus Batavus (1698) under benämningen Seseli

maritim i^ra scoticum; EiviN kallade den (1699) Seseli scoticum. —
Kalm fann den växande "på stranden i sandgruset på Löguholmen

utan för Strömstad o. a. v." (Vet. Ak. bandi. 1743). Linné beskref

den i Vestgöta-resan.

to. Silaus Bess.

Fodret omärkligt. Kronbladen (blekgula) smalt-oravändt-äggrunda,

intryckt-inkrökta vid midten med tunglik flik. Frukten nästan ellip-

soidisk, glatt; åsarne högt (nästan vingadt) kölade, kantens tunnare (nå-

got mera vingade); oljeränder knappt märkbara (inga?). — Storsvepen

vanligen inga; småsvepen stora.
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1. Ängsstickan
(Silaiis prntcnsis Bess. — Pein;«danum SIlauB L.).

En mångårig, alldeles glatt, icke sällan li—2 alnars men terali-

gen spenslig ört med kantig stjelk, 2—3-dubbelt-parbladiga blad med

smalt- och spetsigt-parskurna småblad ocli 5—10-stråliga blomflockar.

Flockarna äro små, deras strålar mycket olikstora. Hoten iir nästan svart.

Växer på torra skogsängar, pilvallar c. d. i södra Skåne, sälls.

(endast på tre ställen vid Malmö). Utomlands är den mångenstädes

allmännare, växande i Finland, medlersta och östra Europa, Brittanion,

norra Italien, i Siberien.

Blommar i Juni och Juli.

Eetzius omtalar först denna växt (som svensk), men den bort-

glömdes sedan tills Fries återfann den "i Hörte, den sydligaste skog

i Sverige" och intog den i första upplagan af sina Novitier.

It. liibanotis Cr.

Fodrets tänder tydliga men snart lossnande. Kronbladen omvändt-

hjertlika med invikt udd (hvita eller rödaktiga). Frukten nästan ägg-

rund, hårig, med högt-trådlika åsar. — Svepen alla mångbladiga.

1. Säffset

(Libanotis montana Cr. — Athamanta Libanutis L.).

En mång- (eller tu-)årig, isynnerhet upptill tätt gråaktigt-sraåludeu

ört med parbladiga och delade eller dubbelt-parbladigt-delade blad, hvil-

kas småblad äro vigglika och inskurna, vanligen glatta, under något

blågrå. Roten (Ostg. Säfferot) är hvitaktig, tapplik eller grenig, och

krönt med långa, mörka, borstlika trådar. Stjelken vanligen alnshög,

rak och stadig, kantigt-fårad. Flockarna äro mångstråliga, vanligen

mycket täta, under blomningen kuUriga, men slutligen plana eller något

skäliga. Svepebladen smalt-lansettlika, nedvikta. Frukterna äro vanligen

kort och tätt borsthåriga.

Växer på ängsbackar, vägkanter o. a. torra, öppna ställen i med-

lersta Sverige, i Vestergötland och på Öland. Utom Sverige utbredd

genom medlersta och östra Europa samt i England, Italien (undant.

öarne), Caucasien och Siberien.

Blommar i Juli och Aug.; mognar från medlet på Aug.

Säffsets frukter och rot äro starkt aromatiska, den sednare är dess-

utom besk.

Linné upptog Säffset (med synonymer) i första upplagan af Flora

suecica och tillade i den andra en temligen fullständig beskrifning å

Ny vinn. Sv. Fanerog. 1^
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detsamma. EiviNUS kallade växten Libanotis emedan roten luktar nä-

stan likt (grek.) libanon (rökelse), hvilken benämning Linné bibehöll

som artnamn. En del gamla botanister (Plukenet, Bauhin) benämnde

den Daucus montanus m. m.

19. iEtliiisa L.

Fodret otj^dligt. Kronbladen oravändt-hjertlika med nästan rät-

sidigt, invikt bihang, de 3 yttre (hos kantblommorna) omkring dubbelt

större än de 2 inre. Frukten äggrundt-klotlik, med höga, kölade åsar;

sidoåsarne sraalkantade. — Omkring 3-bladiga, ensidigt hängande små-

svepen, inga storsvepen.

1. Hund- eller Vild-Persiljao
(Jiltliusn Cynapiura L.).

En vanligen nära alnshög, stundom högre, glatt och mörkgrön,

ettårig ört. Roten är hvitgrå. Bladen äro dubbelt-parbladiga med

parskurna småblad, tunna och glänsande (o: Upl. Glisört, af forngerm.

glis, glans). Flockarna omkring 5-stråliga, blommorna hvita. Fruk-

terna likna något Corianderns (hvadan Coriandrum Cynapium Eth).

Växer, såsom allmänt ogräs, helst i trädgårdar och täppor eller på

annan gödslad mark, i södra och medlersta Sverige. — F, ö. utbredd

genom nästan hela Europa utom det allra nordligaste och sydligaste

(Spanien, Italiens öar, Grekland); i Caucasien, Siberien.

Blommar hela sommaren, till senhösten; mognar från medl. Aug.

Hund-Persiljan har någon likhet med Mat-Persiljan, men har en

stark, lökartad lukt då den krossas, och anses vara skarpt narkotisk,

så att den, om den fortares, kan orsaka ett slags vansinne, icke sällan

med skratt, bjertklappning, kräkning, diarré och sömn, enligt några t.

o. m. döden. Den lärer också verka dödande på åtskilliga foglar, t.

ex. gäss, men deremot icke skada kaniner, liksom husdjuren i allmänhet

lära äta örten utan skada. — Kockar vakte sig att taga Glisörtens blad

till mat såsom persilja emedan de göra den som äter dem tokig (L.).

Växtens artnamn (Cynapium = Hundpersilja) utgör hos Eivinus

namnet på det slägte, som han (1699) grundade på Tabernaemontani

Apium eller Petroselinum caninum, och hvilket namn Linné bibehöll

då han deremot för slägtet bildade ett nytt (^Ethusa). Lobelius be-

nämnde (1581) växten Cicutaria fatua.

13. Oeiiantlie Lam.

Fodrets tänder tydliga, varaktiga, slutligen stickande hårda. Kron-

bladen oravändt-hjertlika med invikt udd (hvita). Frukten trögt delbar,
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kröut med de hårdnade tänderna och stiften; Åsarna mycket låga, trub-

biga. — Mångbladiga småsvepen, inga storsvepen.

a. Phellandriura L. Blommorna alla lika och med nästan

lika stora kronblad.

1. Stäkran
(Oenanthe Phellandrium Lam. — Phellandriuin aquaticum L.)

har omkring fotshög, uppblåst-pipig (icke sällan tumstjock) stjelk med

mycket utstående grenar, nästan tredubbelt-parbladiga, utspärradt-greniga

blad och trubbadt parskurna, nästan äggrunda småblad. Flockarna äro

temligen mångstråliga och utgå mest på sidan, motsatta bladen; de

små platta. Frukterna äggrundt-ellipsoidiska. Roten är tjock, svampig

och egentligen ettårig, men alstrar vintern uthärdande skott, hvarigenora

växten blir tuårig.

Växer i kärr- och träskmark, i bäckar, diken och dammar, vid

å- och sjöstränder, till Vesterbotten, Dalarne och Vermland. F. ö. ut-

bredd genom hela Europa (undant. det allra nordligaste samt Grekland,

Turkiet, Corsica, Sardinien), i Caucasien och Siberien.

Blommar under Juli, Aug.; mognar i Aug., Sept. — Under vatt-

net bli bladen hårsraalt delade.

Stäkran är en stor och vacker ört, som gerna uppträder sällskap-

ligt, så att den bildar riktiga dungar, dock icke sällan blandad med

Kantvass, Strandstarr, Lysing och andra större vattenväxter. Men nästan

ständigt alstrande rotskott, och resande talrikt, liksom små pelare, sina

refflade stjelkar, håller han kamraterna mest på ett visst afstånd. Stjel-

karna grena sig mycket och utveckla gerna nya rötter nedtill.

Stäkran har en egen, genomträngande, nästan bedöfvande ("sinnes-

omtöcknande") lukt och äcklig, skarpt-aroraatisk smak. Den har ansetts

skadlig för hästar, hos hvilka, då de äta den, den skulle orsaka det

slags svåra lamhet, som stundom angriper deras bakdel. "Fröen", hvilka

äro aromatiskt skarpa (i större mängd t. o. m. narkotiska), omtalas der-

emot såsom nyttiga i åtskilliga både häst- och menniskosjukdomar, sär-

deles bröstets, men också mot frossa äfvensom utvertes vid hugg- eller

stötsår (Pharm. Semina Phellandrii). Väggohyra skall icke kunna

tåla Stäkrans lukt, men enligt Retzius är detta ogrundadt. — Linné

anmärker att rot och stjelk, sedan de under vintern uttorkat och upp-

lösts i sina elementar-delar, utgöra ett egendomligt bildadt skelett (sce-

leton eximise structurae), som har någon likhet med en ryssja.

DoDONaeus kallade (1616) Stäkran Phellandrium och troligen är

den också Plinii. Hos Lobelius (1576) heter den Cicutaria palustris.
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b. Oenanthe L, Midtblomraorna nästan oskaftade, kantblora-

raorua långskaftade, strålande (och sterila).

2. Pip-Stäkran
(Oenanthe fistulosa L.)

är 1—2 fot hög, blåaktigt grön, tämligen mjuk, med alldeles ihåliga

(pipiga) stjelkar och bladskaft, de seduare icke sällan längre än sjelfva

bladet. Den är mångårig både genom reflika grenskott och rotknölar.

De sednare äro nästan spetsadt-ägglika eller ovala och bildas mellan de

hvitaktiga rottågorna, t. e. d. hängande nästan liksom mycket utsvällda

tågor. Stjelken är nästan enkel, dess blad enkelt-parbladiga, med jemn-

sraalt-lansettlika, helbräddade, uppstående småblad; rot- och skottbladen

äro icke sällan dubbelt- (eller nästan tredubbelt-)parbladiga, med kortare

och bredare, glest-inskurna småblad. Flockarna äro 2—4-stråliga, de

små temligeu måagstråliga, under blomningen platta, men slutligen

mycket täta och rundade. Kronbladen äro smalt-inskurna, kantblom-

mornas 3 yttre mycket större. Frukterna klubblika.

Växer i bäckar, kärr, vattengropar och på andra våta ställen i

Skåne, Halland och på Gotland samt vid Calmar. — F. ö. utbredd

genom nästan hela Europa undant. det nordligaste; i Caucasien.

Blommar under Juli. — Mot sommarens slut bildas gren- (rot-)

skotten, hvilka äro långa, smala som segelgarn, hvitaktiga, och sluta

med en slags knöl, hvilken utvecklar rötter och blad och sålunda alstrar

en ny växt.

Såsom Vatten-umbellater i allmänhet, är också Pipstäkran illa an-

sedd eller åtminstone misstänkt, och vanligen ser man den stå orörd

der den växer. Tidtals är den dock oskadlig (L. Skåne-resa). Den

har äcklig och sedan brännande smak. Man berättar t. o. m. att rot-

knölarna dödat menniskor. — En del gamle botanister (Lobelius, Bau-

hin) kallade Pipstäkran Oenanthe aquatica. J. Lechb upptäckte den

som svensk (vid Lund) och Linné såg den på några ställen under sin

skånska resa (beskr. Skåne-resan sid. 243).

6. AMMINE^.

Frukten högryggad, plattad (från sidorna), utan biåsar.

t<å. Siiiin L.

Fodrets tänder tydliga. Kronbladen oravändt-hjertlika med trubbig

invikt udd (hvita). Fruktåsarna trådlika; oljeränder talrika. — Mång-

åriga vattenväxter med parbladiga blad. Svepena alla temligen mång-

bladiga.
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a. Sium K. Fruktåsarna höga, sidoåsarne kantande; dälderna

synligt 3-randade.

1. Vanliga Vattenmärkan eller Strättan
(Siuin latifolium L)

har 3—4 fot hög, rak och kantig stjelk och stora (slutligen mer än

handsbreda) blomflockar i toppen, på ganska långa skaft och med nä-

stan 5-bladiga svepen, Eot- och rotskottbladen äro dubbelt eller tre-

dubbelt parbladiga med smala småblad; stjelkbladen enkelt parbladiga

med vanligen nästan lansettlika eller äggrundt-lansettlika, hvasst-sågade,

vid basen sneda småblad. Fodertänderna äro spetsade. Frukterna (kort)

elliptiska.

Växer i stillastående eller sakta rinnande vatten, såsom vid sjö-

och elf-stränder, i åar, bäckar och träsk, i södra och medlersta Sverige

och utmed kusten till Lappmarken. F. ö. utbredd genom nästan hela

Europa (undant. Portugal, Grekland, Turkiet) och i norra Amerika.

Blommar i Juli och Aug.; mognar från raedl. Aug. — Före-

kommer stundom (Östergötland, Halland, Göteborg) med långa, helt

smala och något skärlika småblad (o: S. longifoliura Presl). Denna

märkliga var. är (inom Sverige) först anmärkt af Fries och omnämnd

i hans Flora Hallandica.

Örten har en något hartsaktig (biturainös) lukt, skarpt besk smak

och är misstänkt, särdeles roten, hvilken stundom dödat boskap, som

ätit den. Deremot ser man icke sällan kor förtära örtståndet utan

olägenhet. Torr skall den vara alldeles oskadlig.

Eedan Bauhin kallade (1671) denna växt Sium latifolium,

b. Berula K. Fruktåsarna låga, sidoåsarna inom kanten; olje-

ränderna dolda under dälderna, på fröhinnan.

2. Mindre Vattenmärkan
(Sium angustifolium L:)

är mindre och spädare än föreg. art, med vanligen endast fots- eller

knappt alnshög, slät, trind, mycket pipig, svag, upptill mycket grenig

stjelk. Flockarna talrika, knappt 1| tum breda, sitta åt sidorna, mesta-

dels på endast omkring tumslånga skaft, motsatta bladen, hvilka äro

enkelt-parbladiga. De nedre bladens småblad äro vanligen äggrunda

och mera trubbsågade, men de andra allt smalare (nästan lansettlika

eller jemnbreda) och (ojemnt) uddsågade. Svepebladen merendels par-

klufna. ' Frukterna äro nästan klotrunda.
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Växer i åar, bäckar, diken och dammar på Gotland och Öland,

i Skåne och södra Halland (samt enstaka i Bohuslän, Blekinge och

Östergötland). F. ö. utbredd genom hela Europa, undant. det nordli-

gaste (och Portugal, Corsica, Sardinien), till Caucasus och Persien.

Blommar i Juli, Aug. — Omvexlar upprat (större) bredbladig,

och nedtryckt (mindre) vanligen smalbladig.

Egenskaper äro nästan desamma som den vanliga Vattenmärkans

och örtståndet har, isynnerhet hos den äldre växten, en hartsartad lukt

och skarp, bitter smak. Också lemna kreaturen det orördt. Eör ro-

ten är det väl rådligast att akta sig längre fram på sommaren. Ung

är växten mildare och skall då t. o. m. nyttjas som sallat i Frankrike.

Såsom Wahlenberg (Sv. Bot.) anmärker, är denna art vid hastigt

påseende så lik den vanliga, att Linné icke uppmärksammade den under

sin skånska resa ehuru den är teraligen allmän på skånska slätten, nå-

got som väl till en del berodde derpå att han icke såg dess sent mog-

nande frukter. Inom Sverige lärde man först känna den lilla formen,

hvilken ansågs som Sium nodiflorum, under hvilket namn E. Eosén, som

först fann växten vid Christianstad, upptog den (1749), liksom sedan Linné

i sin Flora suecicas 2:a uppl. Men sedan Retzius lärt känna den upp-

rätare, mera bredbladiga formen, upptog han den rätta arten som svensk

i sina Observationes (1776) och upplyste der dess synonyrai och skill-

nad frän den dermed förblandade Sium nodiflorum. J. P. Rosén fann

sedan (1816—18) växten på Gotland. De gamle botanisterna kallade

den, relativt till den vanliga Vattenmärkan, med skäl den mindre

(Sium minus).

15. Falcaria Höst.

Fodrets tänder små. Kronbladen (hvita) omvändt-hjertlika, med

bred urskärning. Fruktåsarna trådlika; dälderna med ensamma olje-

ränder. — Svepena alla mångbladiga.

1. Skärflokan
(Falcaria Rivini Höst. — Sium Falcaria L.).

En mångårig, raatt-blågrön, vanligen nära alnshög (stundom 1|

aln), stel och torr ört med smalt 3- eller dubbelt 3-fingrade blad, de

nedersta nästan parbladiga. Småbladen äro jeranbreda, 2—5 tum långa,

broskartadt uddsågade, m. e. ra. skärlikt krökta (hvadan namnet Fal-

caria), nedlöpande. Flockstrålarna och svepebladen nästan borstsmala.

Blommorna små. Frukterna långa, nästan klubblika. Stjelken är trind,

utspärradt grenig ; roten tapplik, hvitaktig.
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Växer på torra åkrar och jordvallar på ett ställe i Skåne (Ingel-

stads härad, vid byn Glemminge nordost om Ystad) och vid Visby, —
F. ö. utbredd genom medlersta och östra Europa; i Algerien, Cauca-

sien, södra Siberien.

Blommar i Juli.

Skärflokans rot torde, åtminstone ung, vara ätlig som Sockerroten,

hvilken den något liknar. Orten är något saltaktigt skarp och ätes

endast såsom ung af boskapen. Den blir snart torr och hård; om
hösten lossnar den från roten och blåser omkring, hvarigenom fröen så

spridas att växten mångenstädes utomlands blir ett svårt ogräs.

Denna utmärkta Umbellat är bland våra sällsyntaste växter. Ret-

zius anmärkte den först på dess nuvarande växtställe i Skåne, der sedan

Wahlenberg (1822) återvann den, länge bortglömd, åt vår Flora.

"Den igenfanns ymnigt bortemot en backe kallad Gisberg å prostens

enskifte och stod der frodigt på alla åkerrenar och uppkastade jord-

vallar. Detta ställe är beläget nära utmed landets yttersta, på sydöstra

hörnet belägna ödemark. Sandhammar kallad, der den tyckes vara nog

utsatt för den torka och blåst, som vi finna den i andra länder fordra".

Också har växten ett torrare utseende än våra Umbellater i allmänhet

äga. Enligt Areschougs Flora har Skärflokans skånska växställe blifvit

mycket inskränkt genom odling.

±&, Ciciita L.

Fodrets tänder bredt-syllika. Kronbladen (hvita) elliptiska, ur-

nupna (med invikt udd). Fruktåsarna breda och låga; dälderna smala,

1-randiga. — Småsvepena mångbladiga, storsvepen nästan saknas.

1. Sprängörten
(Ciciita virosa L.).

En mångårig, 1— 1| .aln hög, rak ört med parbladiga, 3—4-pa-

riga blad (de nedre stora) och måugstråliga, täta och kullriga blom-

flockar, hvilka äro motsatta bladen. Rotstocken är uppsvälld, ihålig och

delad med tvärväggar (o: Sprängrot, Vestg. Neckrot, Norrl. Buna-
rot); rottågorna starka, sraalt-tapplika, hvita. Småbladen äro par- eller

trebladiga, vanligen med lansettlika, hvasst-sågade, omkring 2 tum långa

och i tum breda småblad, men stundom (mest i Lappland) med knappt

tumslånga och liniesmala, svagt sågade. Frukterna äro rundadt-två-

knöliga, små (bland de minsta i hela Umbellat-ordningen), nästan kor-

tare än stiften.

Växer i kärr och vid sötvattens-stränder. — F. ö. utbredd genom

hela norra, medlersta och östra Europa, på Brittiska öarne och i Siberien.
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Blommar frän omkring medlet pä Juli till medlet af Sept. eller

längre; börjar mogna vid medlet på Ang.

Sprängörten är att räkna till de allra giftigaste bland våra in-

hemska växter, ehuru den luktar något likt dill och smakar nästan som

persilja; roten (rotstocken) luktar icke olikt palsternacka. Isynnerhet

denna är skarpt narkotisk, och giftet (ett hartsartadt ämne jemte fos-

forkalk m. m.) innehålles i dess blekgula mjölksaft, hvilken i luften

blir saffransgul, med brännande smak och äcklig lukt. Denna saft är

ymnigast om våren och rotstocken då giftigast. Samma rotstock är

då vanligen nästan rund och något lik selleri (kålrabi), men med tom-

rum och tvärväggar inuti. Förtärd, såsom någon gång skett genom

misstag, orsakar den en brännande sveda i magen, äckel och outsläck-

lig törst, hicka, kräkningar, yrsel och darrning, ja icke sällan konvul-

sioner, slag och döden. En rysk fånge, som (1790) arbetade vid Haga,

dog af Sprängört-rötter, som han samlat och förtärt. Vid Köpenhamn

dog en man inom i timma af omkring i lod rot. Bästa botemedlen

äro kräk- 0(;h laxermedel (sedan sammandragande dekokter). Örtståndet

är också skadligt, och hvarken oxar eller hästar kunna tåla detsamma,

eller roten, utan bli ganska sjuka — t. o. m. dödligt — om de äta

det. Deremot sägas getter, får och svin kanna fördraga växten. Linné

omtalar (Fl. lapp.) huru densamma vid Torneå o. a. årligen anställde

betydligt nederlag bland boskapen då den om våren utsläpptes och be-

tade de unga bladen, utan att man kände det Sprängörten var orsaken

till denna dödlighet. Liknande verkan, berättar han i Fl. sueeica, or-

sakades i lloslagen genom rötter, som boskap ätit och hvilka, inplan-

terade i botaniska trädgården i Upsala, visade sig vara Sprängört-rötter.

Växten bör derföre, säger han, nogautrotas ("probe eradicanda").

Hvarken greker eller romare kände Sprängörten; deras Cicuta var

vår Conium. Gesner kallade (1561) växten Cicuta aquatica.

19. JEgoposliiiiu L.

Fodret otydligt. Kronbladen (hvita) oravändt-hjertlika; den in-

vikta udden smal och spetsig. Fruktåsarna högt-trådlika; oljeränder

inga. — Svepen saknas alldeles.

1. Quallern
(Ji^gojjodium Podagraria L).

En mångårig, 3—4 fot hög, blekgrön ört med 3-fingrade och

(de nedersta) dubbelt 3-fingrade blad (o: Treben in g). Småbladen

äro sågade, äggrunda, de pariga (åtminstone hos rotbladen) med snedt-

hjertlik bas. Frukterna äggrunda.
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Växer (allmän) pa skuggiga, helst något fuktiga eller odlade stäl-

len, mest i trädgårdar (der den icke sällan utgör ett svårt ogräs) och

lundar, i södra och raedlersta Sverige. — F. ö. utbredd genom nästan

hela Europa (undaut. Portugal, Spanien, södra Italien och Italiens öar)

till Caucasus och Siberien.

Blommar i Juli, Aug.; mognar från medl. Aug,

Quallern uppträder gerna sällskapligt och dess rotbildning är så-

dan, att växten vanligen täcker hela ställen med sina stora, vackra

blad. Rotskotten utveckla neraligen under två, tre år mest endast blad.

Liksom många andra Umbellater, blommar också Quallern länge emedan

blomflockarne icke utslå samtidigt, utan äro till en del nästan mogna

under det kamraterna ännu ha blommor. Och i likhet med åtskilliga

andra växter, hvilka i roten förvara åt sig ett rikligare näringsförråd,

blommar Quallern tidigt, men det är först sedermera och då stjelkarne

redan äro riktigt utbildade, som de vackert gröna, breda rotbladen ut-

växa till sin fulla storlek. — Roten är aromatisk, örtståndet mindre,

lindrigt stimulerande. De späda bladen kunna kokas bland grönkål

eller ock ensamma som spenat (o: Upl. Kirskål; annars mest, särdeles

i Göta-rike, Sq väller- eller Svallerkål, o: Dansk. Sqvalder-, Svalde-

kaal). Boskapen äter rätt gerna örtståndet.

Växten hette hos en del gamle botanister Podagraria (so. herba),

med hänsyn till dess dåvarande stora anseende mot podager, och Ri-

viNUS benämnde (1699) så slägtet (hvadan Podagraria .(Egopodium Mnch).

tS. Pinipinella L.

Fodret otydligt. Kronbladen (hvita eller blekt rosenröda) om-

vändt- hjertlika; den invikta udden rännlad. Fruktåsarna högt-trådlika;

dälderna 3—4-randade. — Mångåriga örter med parbladiga blad. Floc-

karna utan alla svepen, innan de utslå lutande.

1. Ängsanisen
(Pimpinella Saxifraga L.)

har vanligen fotshög eller något högre, trind, svagt strimmig, upptill

nästan bar stjelk, hvitaktig, smalt-tapplik, ringlad, något träig rot (o:

Norrl. B o ek ro t). Vanligen äro de nedre bladens småblad bredt- och

trubbigt-äggrunda eller nästan rundade, sågtandade (m. e. m. inskuret-),

och de öfverstas sraalt-pardelade; men icke sällan äro alla småbladen

pardelade och mångskurna. Flockarna äro omkring 2 tum breda. Fruk-

terna bredt-äggrunda något tvåknöliga.

Växer på torra ängar, ängsbackar och betesmarker, allm. (till Ume-

Lappmark). Utbr. genom nästan hela Europa (undant. Portugal, Itali-

ens öar, Grekland), i Caucasieu, vestra och södra Siberien.
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Blommar i Juli och Aug. till ini Sept.; mognar från slut. Aug.

— Omvexlar glatt och sraåluden. På Gotland, Öland o. a. växer en

varietet (eller underart) med blåaaftig, utvändigt svartaktig, rot (o: P.

nigra W.).

Angsanisens rot har, isynnerhet den färska (genom det skarpt

hartsartade ämne, som den i ymnighet innehåller), en stark, beskt-aro-

matisk smak, så att den sticker eller nästan bränner på tungan då den

tuggas. Käknas till slemlösande, magstärkande och uretiska medel

(pharra. Radix Pirapinellse). Den kan torkas och, med lakritsrot och

isop, nyttjas till thé mot hosta och heshet. "Fröen" äro svagare än

roten och brukas numera icke. Örtståndet skall öka mjölken hos kor

och gifva god smak åt dricka.

De gamle botanisterna (Gesner, DoDONseus) kallade växten Saxi-

fraga (hircina) minor och Saxifraga parva, hvadan Linnés artnamn. Den
är tecknad i Til Landz' Icones (1683).

2. LuDdanisen
(Pirapinella magna L.)

är mycket större än den vanliga, merendels 1^ aln eller högre (stun-

dom nära 3 alnar) och har kantig och bladig stjelk, alla bladens små-

blad nästan lika, vanligen smalt- eller lansettlikt-äggrunda, spetsiga, in-

skuret-sågade (uddbladen 3-flikiga), glänsande (liksom oljade : L.), de

nedres icke sällan 2 tum breda och stundom hjertlika vid basen. Ro-

ten är hvitaktig, ofta tjock som en tumme, men blomflockarna äro

knappt större än hos den vanliga. Blommorna äro icke sällan blekt

rosenröda. Frukterna äro smalt-äggrunda.

Växer i ängslundar och på bördigare ängar i Skåne, på Öland

och Gotland, samt i Småland på ett par ställen (och vid Tullgarn).

— Utbr. genom nästan hela Europa (undant. det nordligaste och Skott-

land, Portugal, Italiens öar, Grekland och Turkiet) till Orienten.

Blommar bäst i Juli, Aug. — Omvexlar (i Skåne och på Got-

land) med pardelade småblad.

Roten har skarpt kryddartad smak och samma egenskaper och

användning som Angsanisens.

Retzius upptog först Lundanisen som svensk i sina Observatio-

nes botan. Fasc. III, 1783, ehuru egentligen varieteten med smalt-par-

delade småblad (o: Pimp. dissecta). Hans teckning är enligt odladt

exemplar. Wahlberg skildrade stamarten noga i Svensk Botanik.

19. Cariini L.

Fodret otydligt. Kronbladen (hvita) omvändt-hjertlika, den invikta

udden kort-elliptisk. Fruktåsarua högt-trådlika (ribblika); dälderna med
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ensamma, ledade oljeränder. — Svepen nästan inga (endast stundom

ett 1—2-bladigt storsvepe),

1. Vild-Knmmin
(Carum Carvi L.),

En tuårig, alldeles glatt, fotshög eller högre, grenig ört. Roten

är nästan tapplik, torr, brunaktig, inuti hvit. Stjelkeu är nästan tät,

trind, fårad. Bladen äro dubbelt-parbladiga, deras småblad delade i

jemnbredt-Iansettlika eller nästan trådsmala flikar; rotbladen till om-

kretsen nästan lansettlika, med inskurna småblad; bladens slidor omsluta

grenarna med sina hinnaktiga kanter. Blommorna äro icke sällan röd-

letta. Frukterna äro elliptiska (o: Kummin, Bohusl. Kärv).

Växer på . torrare ängar och åkerrenar, vid vägar, allm. (i södra

Sverige likväl mindre; ymnigast i Norrland). — Utbr. genom norra,

medlersta och östra Europa, på Brittiska öarne, i Caucasien, Siberien.

Blommar mest från och med Juni till slut. Juli, men stundom

till medl. eller slut. Aug.; börjar mogna med Juli. — Ar sällskaplig

och trifves dessutom gerna med Ängsanis o. a.

Denna växt är mest utmärkt för sina oljerika "frön"; de innehålla

så mycken eterisk olja att 30 vigtdelar frö lemna (genom destillation)

1 vigtdel olja. Härigenom bli de något beskt aromatiska, värmande

och väderdelande; upptagas också i farraakopén (o: Semina Carvi).

De kunna nyttjas både in- och utvärtes, såsom mot frossa, slem i brö-

stet (med honing, som thé), som bröd-, ost- och kålkrydda, på bränvin

m. m. Och "sjuder man kummin i vatn och tvättar sig några resor

med, thet giör klart ansickte", säger Palmberg. Men också roten kan

användas; den skall som ung vara t. o. m. nästan smakligare än

palsternacka till mat. De späda bladen äro goda bland grönkål eller

till soppa, och grön ätes örten begärligt af husdjuren. Då växten od-

las på lös och bördig jord får den både bättre rot och större "frön".

För de sednare förtjenar den odlas, och Eetzius berättar att man i

Skåne, innan tobaksodlingen blef så allmän, hade "kurarainhagar" i den

mängd att man sålde kummin äfven till utlandet.

Bauhin kallade (1671) växten Cuminum pratense och Carvi (offi-

cinarum), hvadan artnamnet. I Norrland heter den Kummil, i Bo-

huslän Kärv.

!30. ApsiiBll L.

Fodret otydligt. Kronbladen hela, rundade, med kort och trubbig,

tätt-inruUad udd (hvita). Fruktåsarna trådlika, glesa; dälderna breda,

2—3-randiga (åtm. de yttre). — Svepen inga.
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1. Selleri-örten

(Apium graveolens L.)-

En tuårig, fotshög eller något högre, glänsande-glatt ört med par-

bladiga blad. Stjelken är fårad och vanligen, åtminstone upptill, klynne-

grenig, med nästan oskaftade blomflockar vid grenvecken. De nedre

bladen äro flerpariga, de öfre enpariga (3-fingrade); småbladen vigglika,

inskurna. Blommorna och frukterna ganska små, de sednare nästan

klotrunda.

Växer (sällsynt) vild på eller vid Gotlands och vestra Skånes hafs-

stränder (uppg. också för Christianstad). Den odlas dessutom mycket

som köksväxt.

Blommar i Juli och Aug. — Utbr. genom nästan hela Europa

(undant. det nordligaste), i Caucasien, Algerien, på Canariöarne; dess-

utom anmärkt vid Magelhaens sund, på Falklandsöarna, Cap, Nya Zee-

land o. a. Vid Catania på Sicilien samlade förf. den blommande i

medl. Maj.

Hela växten har stark, icke obehaglig, lukt. men lärer i vilda

tillståndet vara giftig eller åtminstone skadlig. — De gamle botani-

sterna (Camerarius, Bauhin) kallade den Apium palustre (och officina-

rum). J. Leche upptäckte den, som svensk, vid Landskrona (L. Flora

suec. ed. 1).

9 i* HeloseiadSuiti K.

Fodret otydligt. Kronbladen ovalt-äggrunda, hela, nästan raka

(hvita). Fruktåsarna köladt-trådlika, närmade; dälderna smala, 1-randiga.

— Svepen nästan inga, småsvepen omkring 4-bladiga.

1. Våtflokan
(Helosciadium inundatum K. — Sison inundatum L.).

En liten späd och slankig, något vattig, ettårig, flytande eller kry-

pande ört med parbladiga blad, 2(—3)-stråliga flockar och korta, 3—6-

stråliga småflockar. Flytande (i mera rinnande vatten) blir den längre

(stundom fotslång), med smalare bladflikar, men är annars och på ut-

torkade ställen vanligen endast 2—4 tura, så att den blir bland de

minsta Umbellater (o: Sium minimum etc. Pluk.). Stjelklederna utveckla

icke sällan rotknippen. De nedersta (nedsänkta) bladen äro (nästan

tredeladt-) dubbelt-parbladiga och hårsmalt-delade, de andra enkelt par-

bladiga med vigglika och 3-klufna småblad. Flockarna äro motsatta

bladen och nästan kortare än de; deras småstrålav kortare än de ellip-

tiska frukterna.
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Växer (sälls.) i vatten eller på tidtals våta ställen, såsom i vatten-

gropar o. d. i södra Sverige, helst nära hafsstrauden, mest i Skåne; i

Blekinge, Halland och Dalsland endast på ett par ställen. — F. ö.

utbr. Danmark, Brittiska öarne, Holland, Belgien, Frankrike (medlersta

och nordvestra), Italien och Sicilien, Tyskland, medlersta Eyssland.

Blommar i Juli, Aug.

E. Rosén fann först, inom Sverige, denna växt vid Christianstad

(d: Sium repens etc. i hans Observationes, 1749) och Linné upptager

i Flora suecica intet annat växställe (beskr. Skåne-resan pag. 397).

Wahlberg skildrade den utförligt i Svensk botanik.

'42. Ii«i|)letae'9aBEt L.

Fodret otydligt. Kronbladen rundade, hela, inkrökta (gula). Frukt-

åsarna (hos vår art) knottrigt-krusiga och dälderna taggknottriga. —
Flockarna (hos vår art) nästan alla enkla. Bladen hela.

,
1. Harflokan

(Bupleurum tenuissimum L.).

En liten (5—6, stundom till 10 tums) och spenslig men vanligen

grenig (utbredt-flerstjelkig), temligen styf, något blågrön, ettårig ört

med jemnbredt-Iansettlika, taggspetsade, nästan liniesmala blad. Floc-

karna utgå nästan alla ur bladvecken, likna små gyttringar och äro

3(—5)-blommiga; strålar nästan saknas, så att de äro mycket kortare

än det nästan 5-bladiga och -bladlika svepet. Då dubbel-flockar finnas

äro de mest 3-stråliga. Frukterna äro nästan trinda; innan de bli

alldeles mogna äro de nästan erggröna; oljeränder saknas.

Växer (sälls.) på sandiga betesmarker och andra öppna ställen vid

hafsstränder i Skåne (mest vid vestkusten), Blekinge, på Öland, Got-

land och vid Calmar; stundom ini landet (vid Lund och Trolleberg i

Skåne). — F. ö. utbr. i Danmark, nästan hela medlersta Europa, Eng-

land, Spanien, Italien, Dalmatien, Croatien, Ungern, Siebenbiirgen, Grek-

lands öar, Caucasien.

Blommar sent (i Aug.).

Harflokan är en bland de enklaste Umbellaterna och ganska olik

alla våra andra. — Som växten är så liten, lemnar den ringa näring,

men torde ingå i det så värderade "saltbetet", emedan man ser isyn-

nerhet hästar gerna beta den. — Linné kände icke denna växt som

svensk. Den upptäcktes ymnig vid Fogelsången i Skåne af Fries (No-

vit. ed. I. 1817); likväl skall den varit samlad på Oland redan af

Wahlbom och på Gotland af J. P. Eosén (1816—18). Eetzius säger

redan i sina Observationes (1779) att han sett ett gotländskt exemplar.
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På Öland anmärkte Ahlövist (Vet. Ak. handl. 1821) den vid Ottenby

och "nog allmän jemte östra sjöstranden i Föra, Pehrsnäs och Kalla".

7. SANICULE^.

Frukten (i tvärsk.) nästan trind, utan åsar och oljeränder, men

kroktaggig eller fjällig och icke delande sig (hos våra).

93. Saiiiciila L.

Fodertänderna uddspetsade, varaktiga. Kronbladen uppräta, ora-

vändt-äggrunda och spetsade; spetsen lång, tvåtandadt-urnupet-inviken.

Frukten tätt kroktaggig. — Flockar med vanligen 3, dels enkla dels 3-

delade strålar; blommorna klotlikt-gyttrade, mångbyggare; svepena van-

ligen 2- eller 3-bladiga, småsvepena mångbladiga.

1. Sårläkan
(Sanicula europaea L.).

En mångårig, vanligen omkring fotshög och flerstjelkig ört med

3—5-fingradt-delade blad, alla eller nästan alla samlade vid roteji, och

hvita eller rödletta blommor (till stor del med endast ståndare). "Små-

bladen" äro 3-klufna och ojemnt inskuret-sågade, glänsande; stjelk eller

stjelkar bara eller enbladiga. Frukterna äggrundt-klotrunda.

Växer i lundar, skogar och skogsängar, helst på något fuktig

mark, i södra och medlersta Sverige. —^" F. ö. utbr. genom nästan hela

Europa (undant. det nordligaste och Grekland) och i Caucasien.

Blommar i Juni och Juli.

Sårläkans blad äro beska och något sammandragande, då de tuggas

något skarpa (särdeles torkade), men några egenskaper, som motsvara

namnet, äger växten icke. Detsamma påminner endast om den tid, då

örten (såsom dekokt) nyttjades vid sårnader, fistlar, stötar m. m. och

t. o. m. räknades till de yppersta sårmedel och måste finnas på apo-

teken (o: Sanicula officinarum Bauh.).

34. Eryngiuiii L.

Fodertänderna stora (bladartade) och varaktiga, stickande. Kron-

bladen uppräta, smalt-omvändt-äggrunda, med lång och smal, tvärtrubbig,

tätt-invikt spets. Frukten besatt med smala och tunna, uppstående

fjäll. — Blommorna gyttrade på ett smalt, fjälligt fäste inom 5—8-

bladigt svepe.

1. Martornan
(Eryngiura maritimum L.).

En mångårig, stadig, temligen stor, hård och stickande, nästan tistel-

lik, vanligen grenig, grå- eller blågrön, glatt ört. Eoten är lång och tem-
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ligen tjock, nästan rak, inuti hvitaktig (o: Manskraft). Bladen äro

särdeles läderartade, bugt- och taggbräddadc, handnerviga och rikt ådriga,

med mycket starka och höga, hvitaktiga ådror och nerver, bland hvilka

somliga (med kantnerven) bilda bladkantens taggar. Eotbladen äro

hjertlikt-rundade, de andra bredare, mera flikiga och nästan omslutande.

Svepebladen nästan bladlika men smala, större än blomsamlingen; fä-

stets fjäll treuddiga, hårda och stickande. Blommorna äro blekblå.

Frukterna nästan störst bland våra Umbellaters, 3 linier breda.

"Växer på sandiga hafsstränder i Skåne, Halland och Bohuslän,

samt (enstaka) på Oland och Gotland. — Utbr. alla Europas kuster

(utom de allra nordligaste) och kring Medelhafvet.

Blommar sent (mest i Aug., Sept.).

Martornans späda skott kunna om våren ätas som sparris eller

bland sallat ("non sine voluptate" : L.). "Stjelkarna nys uppväxta eller

i sanden liggande äro helt lösa som sparris —" (Linné i Vet. Ak.

handl. 1741).

Redan de gamle botanisterna kallade växten Eryngium maritimum

(Bauhinus, 1671). Linné upptäckte den (1741) som svensk, på Öland

"vid Byrums sand ofvan för Horns ladugård, på hafsstranden".

8. HYDROCOTYLE^.

Frukten platt-hoptryckt från sidorna, tvåsköldad, med till större

delen otydliga åsar och utan oljeränder.

95. Hydrocotyle L.

Fodret otydligt. Kronbladen äggrunda, spetsiga, hela, nästan raka.

Fruktåsarna trådlika, men kölens och sidornas otydliga; mellanåsarna

bågkrökta. — Flockar enkla, kortstråliga, med litet svepe.

1. Spikblads-örten
(Hydrocotyle vulgaris L.).

En mångårig, liten och krypande, blekgul ört med kretsrundt-

sköldlika, bugtnaggade, något glänsande, omkring tumsbreda blad (o:

Gotl. Spikblad). Flockarna äro 5—6-blommiga och alstra vanligen

2 eller 3 andra flockar (o: prolifiera), hvilka då bilda ett kort, brutet

ax. Blommorna äro små, blekröda.

Växer på uttorkade (under vintern vattentäckta) kärrmarker och

sjöstränder samt i diken o. d., på Gotland (allm.) och i södra Sverige,

särdeles i Skåne, södra Småland och Halland, på Öland. — Utbr. nä-

stan hela Europa undant. det nordligaste och Sicilien, Sardinien, Tur-

kiet, LTngern, södra Ryssland; i Algerien.
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Blommar i Juli, Aug:.

Spikbladsörten är till bladen och blomställningen bland de enkla-

ste i hela ordningen och till hela sitt utseende olika våra andra Um-

bellater. Också har man nyligen velat alldeles utmönstra densamma ur

Flockblommornas ordning. Gotlänningen liknar bladen vid spikar med

breda och platta hufvud, hvadan växtens svenska benämning. De äro,

såsom redan nämndt, sköldlika, d. v. s. deras nerver utgå strållikt från

bladets midt liksom ekrarna i ett hjul. Sådana blad äro sällsynta; de

finnas exempelvis hos Indianska Krassen (Tropaeolum) och, ehuru i

ofantligt större måttstock, hos* Victorian. Den ställning, som dessa

Spikblad intaga under knopptillståndet, har man jemfört med ett hop-

slaget paraplys; bladskaftet skulle då motsvara paraply-käppen, nerverna

dess spröten och cellmassan tyget. Då det unga bladet utvecklas skulle

det sålunda utbreda sig liksom då man spänner upp ett paraply.

De gamle botanisterna (DoDONaeus) kallade denna växt Cotyledon

palustris. Tournefort kallade den (1719) Hydrocotyle vulgaris, hvilket

namn Linnk bibehöll. Linné upptäckte den som svensk vid Kungs-

ladugården vid Calraar, på Gotland och Öland (1741). — Örten hav

skarp smak.

2. CAMPYLOSPERM^
(Krokfröiga).

Fröhvitans insida m. e, m. rännlikt-urhålkad. — Frukten hög-

ryggad (m. e. m. hoptryckt från sidorna).

9. SMYRNEiE.

Frukten kort (bred), med starka åsar men utan biåsar.

96. Pleurospernium PIfn.

Fodrets tänder tydliga. Kronbladen äggrunda, något trubbiga,

hela (hvita). Fruktåsarna breda och hvasst-kölade, småknottriga; deras

hud lös och vid, hvadan de bli ihåliga och liksom innesluta andra

mindre och trubbiga åsar; oljeränder ensamma under dälderna (täckta).

Fröet fritt, — Svepen alla mångbladiga.

1. Pipflokan

(Pleurosperrauin austriacuin Hfn. — Ligusticura austriacum L.).

En mångårig, vanligen 2—3 alnar hög, glatt ört med oledad

(alldeles ihålig), upptill (svagt) grenad stjelk, dubbelt och tredubbelt 3-

fingradt-parbladiga, oslidade blad (rotbladen stora), stor, 20—35-strålig
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toppflock och små 10—15-stråliga sidoflockar. Eoten är lång, sned

eller nästan vågrät, inuti hvitaktig, köttig, och luktar nästan som Pal-

sternacka eller svagt Libsticka (o: Slökesticka Fr.). Stjelken är rak,

trind, glest striramig, nedtill fingertjock. Bladen äro något glänsande,

småbladen smalt och spetsadt triangellikt-äggrunda med vigglik bas

(stundom nästan rutlika), nästan inskuret sågade och vanligen m. e. m.

parskurna. Storsvepets blad äro mest 3-delade, småsvepets hela och

nedvikta. Frukterna äro bredt äggrunda, omkring 3 linier långa och

2 linier breda.

Växer i skogen Kolmordgn, bland klippor och stenar, helst vid

mossiga, skuggiga bergsidor. F. ö. utbr. Schweiz, Österrike (!), Tysk-

land, södra Frankrikes och norra Italiens berg, Ungern, Croatien, Sieben-

biirgen, södra Eyssland.

Blommar i Juli, Aug.; mognar i Sept.

Denna ansenliga och för sin oledade, piplikt ihåliga stjelk (hva-

dan vår benämning Pipfloka), sina slidlösa blad och ovanligt bildade

fruktåsar högst utmärkta Umbellat upptäcktes, som svensk, af Herrar

M. Floderus och W. Stenhammar (1853), hvarom Floderus meddelade

underrättelse i Botan. Notiser för samma år jemte beskrifning på växten.

Förf. till detta arbete besökte sedan (1856) densaramas växställe (nära

Marmorbruket) och beskref den efter de der tagna, lefvande, exemplaren

utförligt i Botan. Notiser för sagde år ("Pleurospermum austriacum ad

plantam suecicam, Ostrogothiae incolam, ideo a loco speciei maxime bo-

reali").

9'9. Coniiini L.

Fodret otydligt. Kronbladen omvändt-äggruuda, urnupna med en

kort och trubbig invikt udd (hvita). Fruktåsarna kantadt-kölade, köl-

kanten rynkigt-naggad, slutligen kuutig; oljeränder inga^ — Storsvepen

åtminstone 5-bladiga, nedvikta; småsvepen 3(—4)-bladiga, vända ensi-

digt utåt.

1. Odörten
(Conium maculatnm L.).

En tuårig, icke sällan 2 alnar hög ört med tapplik (eller stun-

dom grenig) rot, trind, glatt, mörkt-rödbrunt-fläckig och -punkterad,

upptill vanligen mycket grenig och bladig stjelk och dubbelt-parbladiga,

glänsande-glatta blad med parskurna småblad. Flockarna äro omkring

13-stråliga och 3 tum breda, vanligen talrika. Svepena korta, små-

svepebladen äggrundt-lansettlika. Frukterna äro rundadt-äggrunda. —
' Roten är något köttig och hyser en skarp och besk mjölksaft.

Ny mail. Sv. Fanerog. *"
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Växer på bördigare åkrar, i vanskötta trädgårdar, vid vägar och

bostäder, helst på gödd men torr mark. — F. ö. utbr. genom hela

Europa (utom det allra nordligaste), i Caucasien, Algerien, på Canari-

öarne; i Mindre Asien, Siberien samt (inkoml.) i norra Amerika och Chile.

Blommar hela Juli; mognar mest vid slut, Aug. och börj. Sept.

Odörten har i hela sitt utseende, genom sin matta grönska och

sin fläckiga stjelk, något misstänkt. Roten, som liknar persiljans, sma-

kar först aromatiskt-sötaktig, sedan skarp, och är, särdeles vårtiden (då

den ymnigast hyser mjölksaft), giftig. Örtståndet har, färskt, en obe-

haglig (äcklig) lukt, som märkes teraligen långt, liknande dels katturin

dels spanska flugor, och kan orsaka svindel. Det innehåller (liksom

frukten) en egen alkaloid, på hvilken växtens skadliga egenskaper bero,

och hvilka egenskaper (troligen starkare i södern än hos oss) redan de

gamle grekerna kände, såsom vi lära af Socrates' dödssätt (Odörten

var nemligen de gamles Cicuta). Men i mindre mängd (såsom extrakt

eller dekokt) använd utvertes eller i passande dosis invertes, är örten

utmärkt verksam i lyrafatiska kärlens sjukdomar, hvadan den ock finnes

på apoteken (o: Herba Conii pharm.). Torr är den temligen overk-

sam, färsk skall den deremot kunna döda bl. a. svin och gäss, men

"skadar ej starar och gör getter feta". Enligt Eetzii Flora ceconomica

skall dock Odörten icke alls vara giftig hos oss.

Pä Linnés tid var Odörtens utbredning inom Sverige antingen

mera inskränkt eller mindre känd; han nämner endast ökåne och Up-

land såsom växtrakter. — De gamle botanisterna (DoDONceus, Bauhi-

Nus) kallade, liksom Plinius, växten Cicuta, Cicuta major. Frukterna

likna temligen koriander, hvadan Eoth kallade örten Coriandrum ma-

culatum.

10. CAUCALINE^.

Frukten kort, med (taggiga) biåsar.

»8. Torilis (Ad.). G.

Fodrets bräm tydligt (och varaktigt). Kronbladen omvändt-hjert-

lika, med kort udd, hos kantblommorna de yttre något strållika. Fruk-

tens åsar trådlika, mycket svaga, svagt borstiga; biåsarna breda och

låga, mycket borsttaggiga, hvadan frukten synes helt och hållet taggig;

oljeränder ensamma, under biåsarna. — Svepen alla mångbladiga.

1. Rödflokan
(Torilis Anthriscus G. — Tordylium Anthriscus L.).

En tu- eller ettårig, 1|—2 fots eller högre, genom små tilltryckta

(på stjelkeu nedåt, på bladen uppåt vända), borstlika hår sträf och nå-



243

got gråaktig ört med dubbelt parbladiga blad (åtminstone de nedre),

inskuret-sågade småblad, borstsmala, små, till strålarna tryckta, svepe-

blad och, isynnerhet i början, rödaktiga (sällan rent hvita) blommor.

Sraåstrålarna äro ganska korta. Flockarna äro långt skaftade; deras

midtbloraraor äga endast ståndare. Frukterna äro nästan ellipsoidiska,

deras taggar inkrökta.

Växer på grusiga eller steniga, torra och öppna ställen, på back-

sluttningar, vid vägar och byggnader, i södra och medlersta Sverige.

— Utbr. genom hela Europa utom det allra nordligaste; i Caucasien,

Algerien.

Blommar i Juli och Aug.

11. SCANDICINE^.

Frukten vanligen smal, alltid med trubbiga, låga eller otydliga

åsar; inga biåsar.

»9. Cliaeropliyllum L. (Hfn.)

Fodret otydligt. Kronbladen omvändt-hjertlika med invikt udd

(hvita). Frukten utan spröt, glatt, med lågt trådlika åsar och ensam-

ma oljeränder. — Inga storsvepen, omkring 5-bladiga småsvepen.

1. Hårflokan
(Chaerophyllum temulum L.).

En tuårig, fots- eller nära alnshög, mörkgrön, temligen spenslig

ört. Stjelken är strimmig, beklädd med längre och kortare, bleka hår,

uppsvälld under lederna och vanligen fläckig. Bladen äro dubbelt-

parbladiga med parskurna småblad, håriga. Svepebladen äggrundt-Ian-

settlika, spetsade, hårbräddade, nedvikta. Frukterna äro nära 3 linier

långa.

Växer på grusiga, torra ställen, i häckar, vid gårdar, byar och

städer, i södra Sverige och på Gotland. — Utbr, hela Europa undant.

det nordligaste (och Grekland); i Caucasien, Algerien.

Blommar i Juni, Juli (, Aug.).

Såsom en tuårig växt utvecklar Hårflokan under första året en-

dast blad. Des'sa ("rotbladen") uthärda mest vintern och bilda, då

marken är bar, en del af den mera obestämda "vintergrönskan", hvilken

först vårvärmen riktigt färgar. De kunna frysa så att de bli nästan

sköra och åter upptina, ofta utan att ha tagit någon skada. — Hår-

flokan anses äga skadliga egenskaper.

Hos Bauhin (1671) heter växten Chaerophyllum silvestre, hos RiviN

(1699) Myrrhis.
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Fodret otydligt. Kronbladen omvändt-äggrunda, m. e. ra. urnupna

(hvita). Frukten sprötad, åsarna synliga endast på sprötet; oljeränder

inga. — Inga storsvepen; 2—5-bladiga småsvepen.

a. Cerefolium Hall. Frukten sraalt-lansettlikt-kägellik, glatt.

1. Hundkäxen
(Anthriscus silvestris Hfn. — Chaerophyllum silvestre L.)

är mångårig, 1—2 alnar hög (eller högre), och har mångkantigt-strim-

mig, något svälldt ledad, nedtill småhårig stjälk med långa grenar, och

dubbelt—tredubbelt-parbladiga blad med äggrundt-lansettlika, spetsade,

parskurna eller inskuret-sågade småblad, hvilka äro något glänsande och

under småhåriga. Svepena äro vanligen 5-bladiga, deras blad spetsade,

hårbräddade. Flockarna 8—16-stråliga; deras kantblommor större; små-

strålarne korta. Frukterna äro glänsande-svartbruna med kort spröt (o:

Hels. Hundkummin). Eoten är hvitgul, till utseende och lukt något

lik en palsternacka.

Växer på ängar och åkerrenar, i skuggiga trädgårdar (allmänt

ogräs), lundar och skogsmark, vid berg och gärdesgårdar ("antyder god

och bördig »jordmon der den växer"). — Utbr. genom hela Europa

(undant. södra Italien samt Italiens och Greklands öar); i Algerien,

Abyssinien; i Caucasien, Siberien.

Blommar vanligen hela sommaren (från slut. Maj, börj. Juni) ända

till in på hösten, ehuru den på torra ställen kan vara borttorkad mot

slut. Juli; mognar från medl. Juli.

Mot den egentliga vårens slut se vi på ängarna, i stor mängd.

Hundkäxens hvita, lätta blomflockar, hvilka, spridande en honingslukt,

utslå redan innan de dem omgifvande gräsen i allmänhet hunnit öppna

sina blomskal. Hundkäxen bör räkn-as bland våra vanligaste örter. An

hvitna ängarna af dess talrika blommor, än samlar de a sig till några

stånd under något träd eller i en lund, der icke siillan dess hvita

blommor bryta sig emot Skogslysets rosenröda, liksom på ängen mot

Hafrerotens gula. Under regnväder eller stark dagg slokar den blom-

flockarna. De mycket, liksom i många småblad, delade, vackert gröna

bladen gifva hela växten i rikt mått det lätta utseende, som vanligen

tillhör Umbellaterna.

Hela örten kan användas att sätta gul färg på ylle, som förut

betats i alunvatten, eller på linne, som behandlats med lut; härtill be-

gagnas dock helst blomflockarna, hvilka böra plockas innan blommorna

utslagit; bladen färga vackert grönt. Med dekokt på växten, med kalk.
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kunna åtskilliga träslag betsas vackert gula. — Bladen lukta äckligt

och smaka något beskt. Hundkäxen var förr officineli (o: Cicutariae

herba). Hos DoDONseus (1616) heter den Cicutaria vulgaris, hos Iti-

viNUS (1699) Cerefoliura silvestre. — I Svea-rike kallas växten vanligen

Hundloka eller Hund fl o k a, i Göta-rike Hundkäx (Hundkäxa).

2. Körvelkaxen
(Anthriscus Cerefoliura Hfn. — Scandix Cerefoliura L.)

är ettårig, vanligen 1—1^ fot hög, mjuk och spenslig, och har nästan

trind, hopdraget- och småhårigt ledad stjelk och glatta, mest tredubbelt-

parbladiga blad med parskurna småblad på nästan rätvinkligt utspärrade

skaft. Plockarna sitta mest på sidan (mot bladvecken), på vanligen

korta skaft, hvilka, liksom strålarna och bladskaften, äro småhåriga.

Svepena äro vanligen 3-bladiga, hårkautade. Frukterna tämligen långt

sprötade, mogna svarta.

Växer på eller nära odlad mark, helst i skugga, i södra Sverige

och på Gotland ; sällsynt och spridd upp till Stockholm. Dessutom

förvildad här och der. — Utbr. norra och medlersta Europa, Brittiska

öavne, Italien, Dalraaticu, Croatien, Ungern, Siebenbiirgen, södra Ryssland.

Blommar i Juni, Juli; mognar frän Juli.

Körvelkaxen luktar och smakar något aromatiskt sötaktig och ut-

gör en krydda med egendomligt angenäm smak och med egenskaper

liknande Spanska Körvelns (Myrrhis odorata), hvadan den ock odlas.

Liksom dennas, kunna också Körvelkaxens blad (hvilka likna persilja)

brukas i soppor och kakor, bland kål m. m. I medicinskt hänseende

är örten lösande och uretisk och har (färsk eller den utpressade saften)

berömts mot invertes hårdnader och stockningar, vattsot, skrofler m. m.,

samt, kokad med mjölk eller tillredd med vassla, eller såsom extrakt,

mot svagt bröst och lungsot. — Torr glimmar den i elden liksom sal-

peter (L.).

DoDONaeus kallade Körvelkaxen (1661) Chaerefolium och Eivinds

(1699) Cerefolium, ett nama som finnes redan hos Plinius, hvilken sä-

ger att Cerefolium, "som grekerna kalla Chserephyllum", är skarpt aro-

matiskt till smaken. Bauhin benämnde den (1671) Cha^rophyllum sati-

vum. — Linné upptäckte växten ("rätta Körfveln") vild bland säden

vid Visby (1741); ännu i sin Plora suecicas andra upplaga upptager

han den endast för Gotland och Cimbrishamn.

b. Anthriscus Pers. Frukten äggrund, krokborstig.
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3. Kardborrkasen
(Anthriscus vulgär is Pers. — Scandix Anthriscus L.)

är ettårig, fots- eller nära alnshög, vanligen mycket och m. e. m. kro-

kigt grenig, nästan slankig, och har slät och glatt stjelk, små, men

nästan tredubbelt parbladiga blad på håriga skaft, 2—3-bladiga svepen

och små, fåstråliga flockar i eller vid bladvecken. Frukterna fastna ge-

nom sina krokiga borst, liksom kardborrar; deras spröt är i kortare än

kroppen.

Växer vid vägar, på vallar och i häckar, i södra Sverige och på

Gotland. — Utbr. genom hela Europa undant. det nordligaste (och

Grekland); i Caucasien, södra Siberien.

Blommar i Juni, Juli.

Linné upptäckte denna art (som svensk) vid Calmar (1741):

"Scandix seminibus hispidis, som är mycket lik den allmänna Körfveln

och växer på dyughögarna i Holland, men alldrig blifvit tillförne i

Sverge upptäckt, fants utan för batterierna jemte gärdesgårdarna" (L.).

Anthriscus är ett växtnamn hos Plinius, men hvarmed han tro-

ligen förstod Scandix australis.

31. ScancliK L.

(Nälkörvel-slägtet).

Fodret otydligt. Kronbladen omvändt-hjertlika med invikt udd

(hvita). Frukten långt sprötad med låga och breda åsar; dälderna smala

med (svaga) ensamma oljeränder. — Inga storsvepen, omkring 5-bladiga

småsvepen. v

1. Rammflokan
(Scandix Pecten L.).

En ettårig, sällan mer än qvartershög, spenslig och grenig ört

med sträf stjelk, nästan tredubbelt parbladiga blad, smala småblad, nä-

stan lansettlika svepeblad och ganska små kronblad. Flocken är van-

ligen 2- (sällan 3-)strålig (eller enkel); småstrålarna äro korta. Fruk-

terna äro smala och spetsiga och bli slutligen (genom det 1| tum

långa, borstbräddade sprötet) 2 tum långa, så att de något likna tag-

garna i en större kamm, hvadan växtens namn.

Växer på Gotlands och Ölands åkrar, samt vid Calmar. — Blom-

mar under våren och sommaren (Maj—Juli).

Utbr. hela Europa (utom det nordligaste), i Orienten, Algerien

och på Canariöarne. Vid Messina på Sicilien samlade förf. den blom-

mande i Mars.
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* Spanska Körvelu (Myrrhis oJoi-ata Scop., ScauJis odorata L.). Förv. här och

der i södra och niedlersta Sverige.

3. COELOSPÉRMJi;
(Skålfröiga).

Fröhvitans buk skäligt urhålkad.

* Koriandern (Coriandrum sativum L.). Förv. stundom.

XXX. ADOXEiE.

1. Acloxa L.

1. DesmanskDoppen
(Adoxa Moscliatellina L.)

En liten (3—6 tums) och späd, glatt, ljusgrön, mångårig ört med

kort, hvit, köttigt-fjällig rotstock, som har långa, hvita, greniga rottrå-

dar, alstrar långa och smala, krypande (rotlika) skott, samt bär ett och

annat nästan dubbelt-3-fingradt blad jerate en eller annan enkel, nästan

genomskinlig, 4-kantig stjelk med tvenne motsatta, 3-fingrade eller 3-

delade blad. Blommorna sitta 5 (4 sidoblommor och 1 toppblomma)

tätt tillhopa, i en nästan kubisk och ärtstor, knopplik gyttring, på ett

smalt skaft, som utgår från stjelkspetsen mellan bladen och slutligen

blir inkrökt. De äro alldeles blekgröna (ståndarknapparna gröngula),

toppblomman vanligen 4-talig (hvadan Octandria Tetragynia L.) med

2-deladt foder, och sidoblommorna 5-taliga (ståndarne 10) med 3-deladt

foder. BloraSrouan är nästan hjullik (utan pip); ståndarne äro parvisa

(unga ensamma med tudelade strängar); knapparna enrummiga (sköld-

lika). Bären äro glänsande- och genomskinligt gröna, runda, 1-rummiga,

4—5-fröiga. Mogna sänka de sig smånigom mot marken.

Växer i skugga, i lundar och skogskanter, på skuggiga backar,

vid berg, på lös och mullrik mark, i södra och medlersta Sverige,

Medelpad och Jemtland. — Utbr. nästan hela Europa (undant. Portu-

gal, Italiens öar, Grekland och Turkiet); i Caucasien, Siberien, på

Kamtschatka; i norra Amerika (Canada, Klippbergen o. a.). '

Blommar hela Maj (och redan i April), stundom till medl. Juni,

och vissnar mot slut. Juli. — Har stundom toppblomman 5-talig eller

med både foder och krona 4-delade; mycket sällan är sidoblommornas

krona 6-delad. Toppblomman utslår före de andra.

Desmansknoppen saknar icke täckhet, men är likväl mest utmärkt

för sitt egendomliga utseende och sin, ehuru icke särdeles starka, m3'sk-
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lukt. Det är en riktig skuggväxt och den liksom synes påskj'ncla sin

utveckling och raoguad för att sålunda kunna slippa sommarens starkaste

solvärme. Den uppträder gruppvis, men sällskapar gerua med Harsyra,

Mossöta, Hundviol o. d. Det är blomman som luktar starkast, hvadan

också växtens namn (o: desraan := mysk). De gamle botanisterna

kallade den, med hänsyn till my&klukten, Moschatella och Moschatellina

(nemligen herba), hvilket sistnämnde Linné antog till artnamn. Han

lemnar i sin Flora suecica (ed. II) en teraligen fullständig beskrifning

på växten, Frankenius upptager den (1638) i sin Speculum botani-

cura (0: Fumaria bulbosa minor) och Til-Landz tecknar den i sina

Icones (1683).

XXXI. ÄCERINEiE.

t. Aeev L.

Blommorna mångbyggare. Fodret 5-deladt; i dess botten en köt-

tig, ringlik disk. Kronan 5-bladig. Ståndarne 8(—10). Märken 2.

Frukten en 2-rummig, 2-vingad nöt, som mogen delar sig itu.

1. Lönnen
(Acer platanoides L.)

är ett medelstort träd med utbredda, skuggrika grenar, stora (hands-

breda), tunna, något glänsande, handlikt-5- (eller nästan 3-)klufna blad

och små men talrika, gröngula blommor i qvastlika vippor, hvilka ut-

vecklas om våren samtidigt med bladen och ur samma knoppar som

de. Knopparnes inre (4

—

Q) fjäll äro grönaktiga, bli slutligen mycket

stora och bilda liksom ett svepe. Blommorna äro, i disken, mycket

rika på boning och lukta också som sådan. Frakterna äro platta, de-

ras vingar länga, mycket utstående (omkring 3 tum mellan spetsarna),

tunna och ådriga, snedt-trubbiga. De mogna i Oct. men kunna temli-

gen länge (ännu under vintern) hänga qvar på trädet. — Roten är

stark och har talrika, utbredda sidorötter, så att trädet står bra mot

stormar. Enligt Dir. Stenberg bildas de nya rötterna om hösten,

10—15 dagar innan bladen affalla.

Växer på bördigare skogsängar, i lundar och vid bergsidor, utom

i det nordligaste Sverige. Lönnens nordgräns går genom Ångerman-

land och Jemtland, vid omkring 63 gr. bredd. Planteras dessutom vid

vägar och gårdar. — Utbr. genom Europas norra och medlersta delar;
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i norra och medlersta Italien, Dalmatien, Croatien, Ungern, Siebenbiir-

gen, medlersta och södra Ryssland; i Caucasien.

Blommar från börj. (eller nära medl.) till omkring slut. Maj, vid

hvilken tid trädet vanligen är utblomraadt och har unga blad. Redan

omkring medl. Juni äro fruktämnena merendels utbildade till nära den

storlek, som de mogna skola uppnå. — Trädet blir på 30 år 40 eller

50 fot högt, med 13—15 tum bred stam, och håller sig vanligen friskt

(utan kärnröta) tills det blir åtminstone 120 år gammalt. Det älskar

lös och torr jord och tål icke syra ("tycker om öppen mark, söker

sandig, föraktar dock ingalunda en mullrikare, men ledes vid skugga" :

Linnés Arboretum suecicura). Frön som falla om hösten, uppkomma

helt tidigt följande vår, och innan hösten kan den nya växten vara 10

eller 12 tum hög och andra året, under gynnande omständigheter, 2—2^

aln. Lönnen är således ett ganska snabbväxt träd.

Lönnens ved är hvit, lätt och seg, tät och stark, användbar till

åtskillig slöjd samt finare snickar- och svarfvar-arbeten, bl. a. till mu-

sikaliska instrumenter. Den ätes icke gerna af mask och kan, isynner-

het gammal och mogen, betsas till likhet med mahogni. Till dosor och

skedar m. m. är raasur-lönn ganska vacker; den låter utmärkt bra po-

lera sig, och är det denna som kanske bäst passar till musikaliska in-

strumenter. Lönnved skall värma nästan mera än både bok- och björk-

ved. Barken är sammandragande och lemnar brunröd och gul färg,

och äfven med blad och grenar lärer vackert citrongul färg kunna sät-

tas på alunbetade tyger och med jernvitriol svartbrun. — Om stammen,

mot vinterns slut eller tidigt på våren, borras, utrinner en vattenaktig

"lönnlake", som kan inkokas till sirap och socker (150 kub.-tum lake

lemna nära 15 kub.-tum sirap och denna 1 lod socker). Ett medelstort

träd kan lemna öfver en kanna lake dagligen i 14 dagars tid utan

att taga skada om blott hålet efter tappningen igenpluggas.

Lönnen är genom sina stora och breda, lifligt gröna, nästan glän-

sande blad, både prydlig och skuggrik, "ett ädelt träd", som, oberäknadt

dess nytta, lånar sig väl till alléer och häckar (arbor nobilis ad am-

bulacra, sepes -. L.). Då trädet blommar, utgör det en ymnig honings-

källa för insekterna, hvilka då talrikt besöka det. Men detta räcker

icke länge. Sedan befruktningen — till en del med insekternas biträde

— skett, lossna ståndarblommorna i leden och affalla snart; deras mängd

täcker stundom marken. Deremot befästa sig spirblommorna på sina

skaft och sluta foderbladen; fröens utbildning börjar. Samtidigt dermed

utveckla bladen mer och mer sina breda ytor och bilda slutligen en

skuggig krona. Frukterna utvecklas hastigt men mogna sent, så att de

liksom invänta höststormarne för att med deras bistånd slita sig lösa
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och bortflyga. Lönnen kläder sig tidigt i höstdrägt och denna är

grannare än hos något annat inhemskt träd i det bladen, innan de af-

falla, på samma gång antaga både röda och gula, ganska bjerta men

olika, skiftningar.

Kedan hos MuNTiNG heter Lönnen Acer platanoides. Cameraeius

kallade den Acer major.

2. Nävern
(Acer campestre L.)

är ett litet träd (eller vanligen en buske), till nästan alla delar nära

dubbelt mindre än den vanliga Lönnen och smalare, i det grenarna

äro kortare och mera uppstående; merendels äro de också vresigt kro-

kiga. Barken blir icke sällan nästan korkartad och sprickig; endast på

de yngsta greuarne är den slät. Bladen äro temligen mörkgröna, icke

mer än 3 tum långa men något hårda, nästan trubbigt 3(—5)-flikiga,

på långa, sraåhåriga skaft. Blommorna äro något mindre och senare än

hos Lönnen, i smalare och småhåriga vippor. Frukterna likaledes min-

dre, något rödaktiga, deras vingar nästan rätvinkligt utspärrade (så att

de bilda en nästan rät linie).

Växer sällsynt i skogar i sydvestra Skåne, t. ex. vid Brännemölla,

Svedala socken, på "Naverbacken". Utom Sverige är den allmännare

och utbredd genom nästan hela Europa och i Caucasien.

Blommar i Maj; blommorna utslå något senare än bladen. Mog-

nar sent om hösten.

Näverns ved är tätare och hårdare än Lönnens, derjemte segare,

så att den är ganska duglig till mindre snickar- och svarfvar-arbeteu,

såsom skaft, dosor m. m.; roten blir icke sällan masurartad. — Trädet

lemnar vackra häckar (som tåla bra klippning), helst på skyddade stäl-

len med lösare jord. Väl vårdadt kan det bli 15—20 alnar högt

med fotsbred stam. — Med den sönderstötta barken har man åstad-

kommit en rödbrun krappfärg.

Nävern anmärktes först som svensk af Dr Aretin i Lund, en

Linnés samtida, "löjlig för sin ytterliga girighet" (Fr. utfl.). Linné

upptog den (i Flora suec. ed. 2) såsom växande endast vid Skabersjö,

två mil från Lund. DoDONaeus (1616) kallade den Acer minus, Bau-

HIN (1671) Acer campestre (et minus).

* Acer Pseudo-platauns L. planteras vid vägar o. s. v., särdeles i södra Sve-

rige, och lärer stuudom förvildas.

* Hästkastanien (^sculus Hippocastanum L.) planteras mycket i södra och

raedlersta Sverige.
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XXXII. RESEDACEiE.

t. Reseda L.

1. Färg-Resedan
(Reseda Luteola L.).

En vanligen tuårig, 1—2 fot hög, rak och upprat, gulgrön ört

med lansettlika, helbräddade blad och små gulaktiga blommor, hvilka

bilda ett smalt och vanligen långt, tätt ax. Bladen äro nedtill i kan-

ten tvåkörtlade. Fodret är 4-deladt. Kronbladen äro 4 (3—5), det

öfversta störst och flikadt, de andra endast i spetsen tredeladt-sargade

(eller det nedersta helt). Ståndarne omkring 20. Fröhusen äro 3-

uddiga, 1-rummiga, slutligen ärtstora, uppräta. Fröen talrika, njurlika.

Växer på sandbackar i södra Sverige (Skåne, Halland, Oland,

mest i Skåne); dessutom förvildad nära städer, på ballastplatser o. a.

— Utbr. hela Europa utom det nordligaste; i Caucasien, Egypten, Al-

gerien, på Canariöarne.

Blommar i Juli och Aug.

Denna ört är, såsom namnet antyder, en värderik färgväxt (känd

under benämningen Wau), hvars odling redan Linné och Eetzius

rekommenderade. Till färgning använder man hela örten. Isynnerhet

sättes dermed klargul, varaktig färg på ylle, silke och bomull. Genom

olika betningar och tillsatser erhåller man andra, från den rent gula

m. e. m. afvikande, färger, ända till grönt. — Bauhin kallade (1671)

växten Luteola herba (salicis folio), hvadan dess nuvarande artnamn.

— Linné säger om densamma (Vet. Ak. handl. 1741) att den "växte

vid Calmar på vallarna utan för staden; jag har ock sedt henne kring

Lund i Skåne växa ymnogt". I Skåne-resan anmärker han: "Kröker

något litet spetsarna af sina ax mot solen, den hon följer hela dagen.

— Efter denna örten tål alla fyra elementer kring Lund och växer der

mera vild än på något annat ställe i Sverge — så tyckes mig ock

tobaksplantan der borde gifva Luteola rum och idel Vou planteras
—

".

* R. lutea L. Förekommer stundom på ballastplatser, t. ex. vid Göteborg, Cal-

mar och Stockholm.

Namnet Reseda (Plinius) har hänsyn till de smärtstillande (se-

dare = stilla) egenskaper, som tillades hithörande växter. Ortståndet

är bittert, roten skarp.
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XXXIII. NYMFHiEÄGEiE.

t. IVyin|ilfiae» (L.)

Fodret 4—5-bladigt. Kronbladen talrika (16—28), tuuaa, liksom

ståndarne utgående från fruktämnet. De nedre ständarnes strängar

kroubladslika. Märket mång- (10—20)-stråligt och strålkautadt. Bäret

nästan klotrundt. Fröen med nätlikt hylle.

1. Hvita Neckrosen
(Nymphaea alba L.).

Har väldig rotstock, hvitaktiga rötter, rundade, helbräddade, van-

ligen 7—10 tum breda, under violetta blad på långa, trinda skaft och

hvita, stora, icke sällan handsbreda blommor. Fodret är egentligen 4-

bladigt, men det nedersta kronbladet är vanligen mer eller mindre grönt

utvändigt. Märket är gult eller rödgult.

Växer i insjöar, träsk o. a. mera stilla vatten, hvilka den ibland

nästan täcker med sina blad. Utbr. genom nästan hela Europa; i Al-

genen, Caucasien och Siberien.

Blommar i Juli; mognar mot hösten. — Förekommer stundom (i

sjön Fagertärn på Tiveden : Stud. B. E. Kjellmark uppt. 1856) med

rosenröda kronblad, isynnerhet de inre, — en utmärkt vacker varietet;

dessutom (i Småland, Upland o. a.) med dubbelt mindre blad och

blommor.

"Vaknar" kl. 7 på morgonen (på mindre soliga ställen kl. 8—9),

reser blomstängeln och höjer den öppnade blomman något öfver vatt-

net ("på det pollen må oskadadt kunna nå märket"), sluter blomman,

men löst, kl. 3—4 e. m. och sänker den åter till vattenytan ("somnar").

Detta upprepas under några dagar tills ståudarue lemnat sitt pollen.

Frukten sjunker slutligen till botten. Både blad- och blomskaft äro,

i talrika små håligheter, genomträngda med luft, hvarigenom de bli lät-

tare, hålla sig bättre uppe i vattnet och liksom rätta sig efter dettas

olika stånd.

Neckrosorna höra till nordens praktväxter, isynnerhet denna, hvars

blommor äro de största bland inhemska växters och våra sötvattens

skönaste prydnader. De ha en lindrigt narkotisk lukt. Icke sällan

träffar man ueruti blommorna smärre insekter döda, hvilka troligen om-

kommit genom den kolsyra, som lärer ymnigt utvecklas i desamma.

Rotstocken är nästan luktlös, lätt, inuti hvit och svampig, slemmig,

något besk och sammandragande. Yngre är den rik på stärkelse, slem
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och socker, så att den, torkad och raalen, kan användas till nödbröd

(helst jerate siidesmjöl). Bladen äro också slemrika och tros kunna bi-

draga att läka sär.

Redan Camerarius och DoDONseus (1616) kallade växten Nym-

phnea alba.

9. UTiipltat* Sm.

Fodret 5—6-bladigt, kronlikt. Kronbladen 8—16, (mycket mindre

än foderbladen), tjocka, med en honingsgrop på ryggen; utgå, liksom

ståndarne, under fruktämnet. Märket hel- eller bugt-bräddadt eller

stjernlikt-tandadt. Bäret äggrundt-kruslikt. Fröen utan nätlikt hylle.

1. Gula Neckrosen
(Nuphar luteiim Sm. — Nyraphaea lutea L.).

Har stor rotstock, ovalt-hjertlika, helbräddade, omkring 7 tum

breda, alldeles gröna, temligen läderartade blad på (upptill) trubbigt-

trekantiga, icke sällan 2 eller 3 alnar långa skaft, och gula, 2 tum

breda, nästan honingluktande blommor med omkring 12, spadlikt-vigg-

lika, mörkgula kronblad och helbräddadt, 12—20-strimmigt, brosk- eller

hornartadt märke. Fröen äro gulaktigt-glänsande eller bruna.

Yäxer i insjöar, träsk o. d. mera stilla vatten (der bladen kunna

täcka större ytor), men också i åar och större bäckar. — Utbr. genom

hela Europa undant. det allra nordligaste (och Grekland); i Caucasien,

Siberien, nordligare Amerika.

Blommar i Juli (något sednare än hvita Neckrosen) till medl.

Aug., vid hvilken tid den börjar mogna.

Gula Neckrosens blommor utmärka sig genom en egendomligt

mild, något alkoholaktig, lukt, men hvilken upphör efter befruktningen.

Eotstocken kan, kokad, torkad och målen, helst som ung, användas till

nödbröd. Svin tycka om den liksom bladen och skola kunna gödas der-

med; deremot lära fröen döda dem. Dessutom skall rotstocken, stött och

knådad med mjölk, döda eller fördrifva vägglöss, syrsor och bobbor (L.).

— Bladen "uppkomma och börja utbreda sig med de första blusip-

porna". Hvad vi anmärkt rörande den inre byggnaden hos Hvita Neck-

rosens blad- och blomskaft, gäller också om dennas.

Redan Camerarius kallade denna Neckros Nymphaea lutea.

* N. intermedium Led. med små (omkring 2 tum breda) blad och mindre

blommor med 10— 15-strimmigt märke, växer i Lappland (och Jemtland). — Denna och

nästa art anser LaesTADius höra såsom varr. till N. luteum, af hvilken han i Botan. No-

tiser för 1858 beskrifver 9 olika former.
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* N. purailum DC. med små (2 tum breda) blad och endast tumsbreda blom-

mor med omvändt-äggrunda kronblad, växer mycket spridd i Lappland, Ångermanland,

Dalarne, Östergötland och Småland. — Whlnb. Flora Lapp.

/Både hvita och gula Neckrosen äro bland våra märkligaste och

allmännast bekanta växter och, isynnerhet med hänsyn till blommor och

blad, kända under flera, i olika landsorter icke sällan olika benämningar.

Bladen kallas vanligen Neckblad, Sjöblad, mera sällan Kannblad,

Sköldblad, m. m.; blommorna vanligast Neckrosor, stundom Sjö-

rosor, Kärnrosor (Medelp. kärn = en liten skogssjö) m. ra. Fruk-

terna i somliga orter Sjöållon. "Det är tillräckligen bekant, äfven i

svenska folksagan, till en del ännu i folktron, att Ne eken har sin

boning bland Neckrosorna och, uppstigande på dess blad, ännu stun-

dom i månskensnatten med sitt strängaspel tjusar åhöraren" (Fries).

Som Strömkarl säges han ibland synas "såsom en skön, Ijuslockig yng-

ling" sittande på blommans blad. Vanligare är likväl allmogens tro

att Neeken döljer sig under bladen. Om hans fiol berättas att den

alldeles liknar Neckrosornas "fröhus". (Dybeck.)

Under, omkring och på Neckrosornas blad och stjelkar lefva tal-

rika vatteninsekter, små snäckor o. d., som tjena fisken till föda, hva-

dan denna brukar mycket uppehålla sig under dessa växters blad, hvilka

dessutom lemna den en behaglig skugga.

XXXIV. RÄNUNGDLAGEiE.
1. RANUNCULE^.

Blomblad 10(—15); kronbladen med en honingsgrop pä klon.

Frukterna talrika, flerkretsiga smånötter. Fröet mest upprätt.

1. Raiiiiiiculus L.

Foder- och kronblad vanligen 5, de sednares honingsgrop täckt

eller kantad; klon kort. Frukterna mest släta (vanligen ribbkantade),

m. e. m. sprötade, bildande klot- eller äggrunda samlingar. — Blom-

morna mest gula (o: Solögon, Guldskålar, Smörblommor), säl-

lan hvita.

a. Hvitblommiga, mångåriga fjellarter. Frukterna kölkantade.

1. Stormhatt-Ranunkeln
(Ranunculus aconitifolius L.)

blir 1 eller 2 (stundom 3) alnar hög och har greuig, mångblommig

stjelk, de nedre bladen 5(—7)-delade och inskuret sågade (liknande
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Stormhattens), de andra sraalt-3-delade cllcr hela. Blomkronan är rent

hvit inuti, under m. e. ra. purpuraktig; fodret affaller mycket tidigt.

Frukterna äro glest-nätlikt-rynkiga på sidorna.

Växer i Jeratlands, Herjedalens och Dalarnes (Särna) lägre fjell-

trakter. F. ö. mest på raedlersta Europas berg och alper.

Denna art är en bland de vackraste i hela slägtet, såväl för sin

merendels yppiga växt som sina talrika hvita och något rödaktiga blom-

mor. Den sällskapar icke sällan med Vanliga Toltan (sid. 49), mot

h vilken den passar särdeles väl, och båda böra räknas tilKden nordiska

växtlighetens prydnader. — LiNNii: upptager arten (såsom svensk) först

i andra upplagan af sin Flora och utan närmare bestämdt växtställe :

"habitat in alpibus lapponicis Norvegiam australiorem spectantibus —
Tycho Holm".

2. Is-Ranunkeln
(Ranunculus glacialis L.)

blir knappt mer än 3 eller 4 tura hög, raen har tumsbreda blommor,

bland de större i slägtet. Stjelken eller stjelkarna äro 1—3- (vanligast

2-)bloraraiga. Stjelk och blad äro teraligen tjocka och vattiga, rotbla-

den nästan dubbelt 3-delade, inskurna, något öfver turasbreda. Kron-

bladen äro vanligen hvita på insidan och utvändigt nästan violetta,

slutligen blåröda, men stundom lika på båda sidor, mångnerviga. Fo-

dret är brunludet, dubbelt kortare än och tryckt till kronan, varaktigt;

fästet lågt. Frukterna äro snedt-äggrunda med krökt spröt, platta

(tunna), ryggen hinnkantad. Eottågorna äro talrika, starka, gulhvita.

Växer (allra.) på fuktiga ställen i de högre fjellen. F. ö. på

Norges fjell, på Färöarna, Island, Spetsbergen (Eanunc. primus Mårtens);

på Alperna, Karpaterna och Pyrenéerna, Sierra Nevada.

Blir i Lappland vanligen 2-, i Jemtland vanligen 1-bloramig.

Blommorna äro i början icke sällan nästan purpurröda.

Bland fjellflorans alster är Is-E.anunkeln ganska utmärkt, en bland

"praktblommorna", ja den är en bland de vackraste växter i hela vår

flora. "Den väcker, säger Wahlberg (hvars skildring i Svensk Botanik

är lika lyckad som Lsestadii teckning) så mycket större beundran, som

den träffas på de högsta fjellen vid sjelfva gränsen at isfälten, der den,

då en lätt snö fallit, synes liksom uppväxa ur densamma och på den

hvita grunden utbreda sina klart gröna blad, mellan h vilka en kort

stjelk med 1 till 3 stora blommor höjer sig". Kronbladen bli slutligen

vanligtvis purpurröda (eller -blå), särdeles på undre sidan.

Redan Bauhinus (1650) kände denna art och Eudbeck upptager

den (1720), såsom E. alpinus, bland de växter han anmärkte under sin
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Lapplands-resa (1695). Linné lemnade i sin Flora lapponica den första

dugliga teckning å densamma. Wahlenberg anmärker (Fl. lapp.) att

den är i många hänseenden olik våra andra Kanunkler. Frögömmet

är så vidt att man nästan skulle kunna kalla det 1-fröigt fröhus. Fä-

stet är lågt och bredt, kringgärdadt med det varaktiga fodret och stån-

darne. Roten är stundom teraligen knölig. De särdeles skåliga foder-

och kronbladen äro mest så slutna, att blomman blir nästan klotrund.

b. Gulbloramiga, mångåriga, helbladiga arter. Frukterna släta.

3. Amöjan
(Ranunculus Lingua L.)

blir ända till 2 alnar eller högre (stundom nära 3), och har ända till

nära 2 tura breda, stärkt-guldglänsande blommor, så att den är den

prydligaste bland våra gulblommiga Eanunkel-arter. Stjelken är rak och

stadig, nederst kretsvis-rottrådig och skottalstrande. Bladen — icke

sällan nära fotslånga — äro smalt-lansettlika (eller de nedersta bredt-

ovala), helbräddade eller småtandadt-sågade, glatta eller under beklädda

med temligen täta, tilltryckta hår. Frukterna plattade j sprötet kort-

svärdlikt.

Växer vid å-, elf- och sjöstränder, vid lugnare vikar, i vattnet,

helst på dybotten och bland Kolvass, i södra och medlersta Sverige (i

det norra obetydligt). — F. ö. i nästan hela Europa (undant. det allra

nordligaste och Portugal, Corsica, Sardinien, Turkiet) och i Siberien.

Blommar från slut. Juni till Aug. Blommorna äro stundom dubbla.

Amöjan är nästan skarpare än sjelfva Ältmöjan (nästa art), isyn-

nerhet i bladen och fröen, så att den lärer dödat boskap som betat

densamma. Torkad blir den deremot, liksom de andra arterna, oskadlig.

Emellertid hörer den till de vackraste arterna i slägtet, så att den nä-

stan kan kallas en praktväxt. Såsom nämndt, växer den icke sällan bland

Kolvass, i hvars mörkt blägröna massa dess blommor, såsom Wahlen-

berg uttrycker sig, blänka och blixtra vid vädrets fiägt så starkt mot

solen, att man på långt håll kan komma i förundran hvad det må

vara. Allmogen kallar dem derföre med skäl Ämöjor (Äögon). Störst

och vackrast bli\j| kanhända växten i instängdare smärre sjöar, som ligga

i större slätt-trakter, såsom i Börje sjö nordvest om Upsala, hvarest

Wahlenberg hemtade originalet till figuren i Svensk Bot., och "der

den allmänt har åtminstone sju kronblad och såledea liknar fullkomliga

gullskålar". Linné omtalar den såsom särdeles vacker i Dannemora-

sjön och vid Venerns vikar i Vestergötland.
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Man har ansett Araöjan vara den växt, som Plinius kallade Lin-

gua, hvadan artnamnet. Tabernjicmontanus kallade den (1625) Ranun-

culus lanceolatus major, Bauhin (1671) mycket passande Banunculus

longifolius (den långbladiga) ra. ra.

4. Åltmöjan
(Ranunculus FlammuJa L)

har m. e. m. svaga, uppstigande eller nästan krypande (nedtill rot-

slående), ^— 1 fots stjelkar, nästan elliptiska eller smalt-lausettlika, små-

tandade blad (rotbladen stundom äggrunda) och 5—8 linier breda, guld-

gula blommor. Frukterna äro kullriga, otydligt kantade; sprötet mycket

kort, nästan rakt. Kottågorna äro hvita och utgå till en del från de

nedre gren- och bladvecken.

Växer på våta ängar och betesmarker, vid stränder, i kärr och

skogar (allm.). — F. ö. utbredd genom nästan hela Europa (undaut.

Sicilien) samt i Algerien, Caucasien, Siberien och norra Amerika.

Blommar hela sommaren till sent på hösten, men börjar mogna

redan omkring slut. Juni. Omvexlar med större, bredare blad, de nedre

bredt-äggrunda och sågade (R. Flammula [i L.), och något större blom-

mor. De första bladen (om våren) äro äggrunda, i vatten långt skaf-

tade och flytande. På stränder blir stjelken stundom alldeles nedtryckt

och slår rötter vid lederna. — Ältraöjan uppträder nästan alltid sällskap-

ligt, och icke sällan, särdeles der gräset är kort, kläda dess blommor

marken på sina ställen gul, ja man ser den t. o. m. blomma i vattnet,

då detta svämmat öfver de stränder o. d. der den bosatt sig.

Orten är ganska skarp, uppdrager lätt blåsor på huden och nytt-

jas icke sällan mot frossan och "altan" (o: Ältgräs, Värkört); den

brukas då att binda på pulsarna kort innan febern väntas, men bör ej

ligga för länge emedan den då kan orsaka svårläkta sår. Härvid ver-

kar örten endast såsom senapsdeg eller spansk fluga. — Boskapen iera-

nar densamma orörd.

Hos DoDONjeus (1616) heter växten Flammula Ranunculus, hvadan

artnamnet. Frankenius (1632) upptager den såsom Ranunculus flara-

* K. reptaiis L. har nästan trfidlik, krypande, meliau lederna m. e ui. iippkrökt

stjelk, nästan trådsmala och knippvisa blad, små blommor och rundadt-omvändt-äggrunda

amånötter. Den växer på tidtals väta, helst sandiga, sötvattensstränder (temligen allm.)

och blommar och mognar hela sommaren. — LinnÉ, Flora lapponica (med teckning);

Wahlenberg, Fl. lapp. — Lindblom i Phys. SälUk. Tidskr. I. (undersökte först närmare

smånötterna).

Ny man. Sv. Fanerog. ^ '
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c. Gulblomraiga, mångåriga, delbladiga arter (större och vanligen

flerblommiga). Frukterna släta.

5. Illyriska Solögan
(Ranunculus illyricus L)

är nästan silkesartadt gråluden, omkring fotshög, men knappt mer än

3-blommig, med tumsbreda, alldeles guldgula blommor. Roten bildar

ett nmdadt knippe smala knölar, större än hvetekorn. Eotbladen (de

äldre) äro vanligen lansettlika och hela, stjelkbladen 3(—2)-delade med

hela eller tuklufna, smala, helbräddade flikar; stundom äro alla bladen

nästan hela. Frukterna äro mycket platta.

Växer pä öppna, sandiga ställen på Ölands landtborg. — F. ö. i

Schlesien, Böhmen, Mähren och egentl. Österrike; i medlersta och södra

Italien, Dalmatien, Croatien, Ungern och Siebenbiirgen; i Thracien (ber-

get Haemus) och södra Ryssland. — Blommar i Juni.

Denna särdeles vackra, bl. a. genom sina rotknölar och sin grå-

ludna hårbeklädnad utmärkta, art faun först Linné (som svensk) d. 9

Juni 1741 vid Hulterstad kyrka (Öland) på åkrar och åkerrenar "i

otrolig myckenhet" (beskr. Ölands-resan sid. 98). Redan LoBELius

(1576) och DoDONfBUS (1616) kallade växten Ranunculus illyricus.

6. Kretsmöjan
(Ranunculus aiiricomus L.)

är qvarters- eller fotshög, nästan glänsande glatt, slutligen gulgrön, och

har nästan njurlika eller rundadt-hjertlika, vanligen m. e. m. tredelade

(stundom hela), naggtandade rotblad. Stjelkbladen sitta endast upptill

och äro oskaftade och handlikt delade i 5—7 smala, nästan strållikt

utbredda flikar (liknande kretsvisa blad, hvadan namnet). Fodret är

gulaktigt. Frukterna äro kuUriga, nästan sammetsludna; spröttt krökt.

Växer på ängar, busk- och betesmarker (helst något fuktiga), i

trädgårdar o. d. (allra.). — Utbr. genom hela Europa undant. Portugal,

Spanien, Italiens öar och Grekland, samt i Caucasien, Siberien, (på Ja-

pan) och Grönland.

Blommar mest i Maj eller Juni; mognar redan i sistnämnde må-

nad (och Juli) och borttorkar sedan vanligen snart, ehuru den stun-

dom kan stå qvar till hösten och blomma om igen (med kronlösa

blommor). De tidigaste blommorna (strax på våren) äro merendels

missbildade, m. e. m. kronlösa (2, 3 eller inga kronblad), såsom redan

Linné anmärker i sin Flora suec. andra upplaga, der han i korthet

skildrar växte?\ — Omvexlar större med hjertlika, hela rotblad.
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Slägtet Ranurjculus uppträder till en del med olika arter under

olika iirstider. Denna art tillhör de vårväxter, hvilka tycka om en sva-

lare eller lätt skuggad mark och, för svaga att trotsa en starkare värme,

skynda sig att blomma och mogna innan denna inträder. Den är bland

de vanligare och sällskapar icke sällan med Hvitsippan, Gulvivan, Jord-

revan och Vcårlöken. I mycken skugga bli blommorna merendels miss-

bildade, i det deras kronblad icke eller obetydligt utbildas. — Krets-

raöjan är bland de mildaste arterna i slägtet, och boskapen äter den,

ehuru icke gerna. Bien söka begärligt dess blommor.

* R. cassubicus L. är till alla delar större än Kretsmöjan och har rundadt-

BJurlika (odelade) rotblad (de äldre ända till 4 tum breda), hvilkas skaft nederst äro om-

slutna med en hinnaktig slida; nötsprötet är längre och rakare. Växer mest i Gestrik-

land, Uplaud och Östergötland. Inom Sverige törst funnen af Fries (vid Upsala) : ?Jov.

Mänt. II.

7. Skarpmöjan
(Ranunculus acris L.)

har handlikt-delade. håriga blad, de nedre 3- eller nästan 5-delade och

inskurna; grenbladen äro mindre och dels smalt 3-delade dels (blora-

skärmarne) enkla. Stjelken är alldeles trind och upptill beklädd med

korta och tilltryckta (gulaktiga) hår. Kottågorna äro långa och starka.

Fodret är gröngult, hårigt, nästan tryckt till kronan. Frukterna äro

snedt-rundade, platt-linslika, med mycket kort spröt. — Merendels är

den nära alnshög, men icke sällan lägre, såsom på mycket torr mark,

der bladen också vanligen bli mindre inskurna; på de högre fjellen blir

den endast 3—4 tura och 1—2-blommig (denna har rel. större blom-

mor och trubbigare blad).

Växer på ängar och betesmarker, i gräsrikare skogar, vid vägar

(stundom också på odlade ställen), lika allmän i Skåne som i Lapp-

land (o: ännu i Vesterbotten kläder den alla ängar gula : L.). — Utbr.

genom hela Europa undant. Italiens öar och Grekland, samt i Cauca-

sien, Siberien, norra Amerika (Hudsonsbay till Pensylvanien). 1 norra

Italien är den allmän, men i det södra sällsynt (enligt Gussone växer

den der endast på några betesmarker på bergen).

Blommar hela sommaren ända till hösten; mognar tidigt och

blommar icke sällan om igen i Sept., Oct., dä den mångenstädes nä-

stan ensam pryder de betade markerna.

Skarpmöjan är den vanligaste och allmännast bekanta "Smörblom-

man". Dess artnamn antyder den särdeles skärpa, som utmärker väs-

ten och genom hvilken den (krossad färsk) drager såsom spanska flugor.

Den har också begagnats att pålägga niot giktvärk o. d. För denna



260

sin skärpa lemuas dcu färska örten orörd både af hästar och horn-

boskap, men torkad ätes den.

Det är denna allmänna Smörblomma, som mest ger åt ängar och

betesmarker den vackert och glänsande gula färg, som de erhålla under

sommaren och under bästa blomningen mångenstädes är så rik att den

nästan förtager gräsets grönska. Dock börjar den mogna tidigt. Den

gör en god verkan bland Göklyset och andra ängsblommor, med hvilka

den växer. — Som växten är särdeles allmän, har den erhållit flera

olika benämningar (t. o. m. inom samma landskap), såsom i Dalsland

o. a. Solmöja, Solögon (en poetisk benämning, enligt Dybeck

också känd på Island och således troligen mycket gammal, i Halland

Gullskålar, i Västmanland Majblomster, i Dalarne och Vester-

botteu Mid so mm a rst n ppo r, -blomster, i Skåne Smörört, på

Gotland o. a. Smörblomma, Smörblomster. Det sista namnet —
det mest bekanta — har hänsyn till det gula sommarsmöret. Bekant

är också bruket att genom blommans hållande under hakan på en per-

son utröna dess smörlust. Ju gulare den återglans är som blomman

kastar på hakan, desto större skall lusten vara. Ett annat bruk är att

"i hopp att få äta mycket smör" under året förtära den första Smör-

bloraraa, som man vårtiden får se. (Dybeck).

Växten odlas stundom med dubbla blommor i trädgårdar under

namTiet Gula Tusenskönor (Ranunculus hortensis secundus : DoDO-

Nieus 1616). — Bauhin kallade den (1671) Ranunculus pratensis erec-

tus acris.

* R. Friesii G, et G. (R. silvaticus Fr.) växer endast vid Upsala (sälls.). Rot-

bladen 3-delade, deras skaft beklädda (nedtill tätt) med långa, mycket utstående, torra

gulbruna hår; sljelkbladen 3-fiugrade, med skaftade småblad. Stjälken nedtill gleshårig,

upptill tätare- och tilltryckt hvithårig. Fruktsprötet skärlikt, omkring 3 gånger kortare

än disken ieuligt ex. i Fr. herb. norra.). — Fr. Nov. roant. III.

8. Mångmöjan
(Ranunculus polyantliemos L.!

är i allmänhet något större än den vanliga Smörmöjan, mera storblora-

mig, och har mest smalare delade blad. Stjelken är utspärradt-hårig,

upptill fårad. Fodret slutligen mycket utstående. Kronbladen äro starkt

glänsande guldgula. Fruktsprötet är kort och bredt, klolikt.

Växer pä torra ängar och buskiga ängsbackar i södra och raed-

lersta Sverige (mindre allra.). — F. ö. i hela Skandinavien, i Holland,

Belgien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Ungern, Siebenbiirgen, (jalizicu,

Servien, södra och raedlersta Ryssland.

Bioramar bäst från mcdl. eller slut. Juni till slut. Juli. då dea
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mognar. — Sluter ej blommorna vid regn, utan endast lutar dem; likså

under natten (L.).

* K. nemorosus (DC.) växer pa Gotland. Rotbladen äro enklare än Mångmö-

jans, delade till nära basen. — Redan J. P. RosÉn samlade (1816— 8) denna art på

Gotland (R. lanuginosus § Whinb. enligt Fr.); sedan P. C. äfzelius. Fr. mänt. III.

9. Lökmöjan
(Ranunciilus bulbosus L.)

ar vanligen endast omkring qvartershög eller något högre, nästan gren-

lös och fåblomraig, merendels beklädd med utstående, mjuka hår (ned-

till tätare). Stjelken är upptill kantigt fårad, rotstocken bildar en ned-

tryckt-rund knöl och liknar, med de omslutande slidbaserna, en (stun-

dom dubbel) lök. llottågorna äro hvitaktiga, nästan släta, enkelt-rot-

tradiga. Bladen 3-tingrade och 3-delade, rotbladen nästan dubbelt.

Blommorna äro raörkt-guldgula, rel. stora (o: Bohusl. Solvisare); fo-

dret är nedvikt. Fruktsprötet är kort, kroklikt.

Yäxer mest på öppna ängsbackar, gräsiga backsluttningar och

åkerrenar (helst på lerjord), i södra och raedlersta Sverige (allm.). —
Utbr. genom hela Europa (undant. det nordligaste och Portugal, Grek-

land); i Algerien; inkoml. i norra Amerika.

Blommar i Maj (från medl. eller slut.) och Juni; mognar frän

medl. eller slut. Juni. — Blir stundom (i skugga) högre och grenigare,

slankigare, nästan utan rotknöl.

Lökmöjan är en bland slägtets tidigaste arter och dess stora

blommor lysa om våren mångenstädes upp det då ännu korta gräset på

backarna. Sättet hvarpå dess knöllika stamdel ökar växten är märkligt

och kan i någon mån liknas vid palmernas utveckling ur deras topp-

knopp. Närande löklika knöl alstrar nemligen hvart åt en ny sådan,

men alltid uppåt, så att den nya kommer att sitta öfver den gamla,

hvilken den ofta öfverträffar i storlek. Den sednare dör men den unga

utvecklar en ny stjelk, och växten skulle på detta sätt smånigom kom-

ma alldeles ofvan jord om icke rötterna droge den nedåt, så att den

nya knölen kan intaga den multnades ställe.

"Löken" har föreslagits till bruk i brist på spanska flugor, helst

den kan förvaras i sand öfver vintern. Skuren i skifvor och lagd på

huden, åstadkommer den sveda, rodnad och slutligen blåsor. Ortstån •

det är, isynnerhet yngre, temligen skarpt, och kreaturen äta det icke.

Redan Lobelius kallade (1581) växten Ranunculus bulbosus.

10. Krypmöjan
(Ranunculus repens L.)

är vanligen mycket revig genom krypande grenskott (o: Hall. Reva-
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gräs) och har 3- (eller dubbelt 3-)fiugrade rotblad med skaftade, 3-

delade och inskuret-sägade småblad. Rottågorna äro hvitaktiga, rottrå-

diga. Revorna utbildas mest under sensommaren (men lära stundom

alldeles saknas). Stjeiken är fårad upptill. Blommorna äro mörkt guld

gula, medelstora; fodret är nästan tilltryckt kronan. Frukterna äro

sraått-hålpunkterade; sprötet är nästan rakt, tämligen långt.

Växer på åkrar och annaTi odlad, fuktig mark (såsom i trädgår-

dar, der den lätt blir ett svårt ogräs), i ängs- och skogskanter, vid

diken (mycket allm.). — Utbr. genom hela Europa och i Caucasien,

Siberien, norra Amerika.

Blommar hela sommaren (slut. Maj—medl. Sept.); mognar från

slut. Juni eller börj. Juli. — Oravexlar nästan glatt och hårig.

Krypmöjan är en bland våra vanligaste örter och älskar att ut-

breda sina reviga grenar på nästan all slags mark, under det den vet

att lämpa sig efter olika omständigheter och i enlighet dermed kan an-

taga olika utseende. — Blommorna sluta sig mot natten och under

mulet och regnigt väder, men utan att luta.

Bladen äro nästan milda och kunna användas att lägga i soppa,

åtminstone unga, eller bland grönkål, såsom lärer brukas på somliga

ställen utrikes. Boskapen äter den, isynnerhet då den är ung. För sina

krypande grenar blir örten besvärlig der den växer i sturre mängd, då

den nästan uttränger eller förqväfver andra växter. I trädgårdar, der

den stundom odlas för sina glänsande dubbla blommor (s. k. Gula

Tusenskön or), bör den derföre ständigt tuktas. — Hos DoDONoeus

(1616) heter växten Ranunculus hortensia primus.

d. Mångåriga, gulbloramiga, delbladiga, små fjell-arter.

11. Snömöjan
(Ranunrulus nivali» L.)

är 3—5 tum hög, upprat, 1-blommig, och har glänsande-glatta, släta

blad, rotbladen nästan njurlika och (7—)5-flikiga (o: 3-flikiga med hel

mellanflik och 2—3-skurna sidoflikar), stjelkbladet handlikt 3(—5)-deladt

(mera sällan tvenne stjelkblad). Blomman är nära 7—8 linier bred,

starkt glänsande guldgul; fodret brunludet; fästet (liksom blomskaftet)

slutligen långt. Ståndarsträngarne äro breda. Frukterna långt och

nästan rakt sprötade.

Växer vid snöbäckar och på genom snövattnet fuktiga, högre

fjellslätter (nästan endast i Lappland, men der allmän). F. ö. på Dovre,

i Finnmarken, på Island, Spetsbergen, i nordligaste Ryssland (Samoje-

dien) och Siberien, samt i arktiska Amerika och från Labrador till

Kotsebys sund och Klippbergen (55°).
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Snöraöjau är eu blaud prydnaderna för floran i de arktiska trak-

terna, der den lyser (planta laeta floribus et foliis nitidis L.) invid

snö- eller iskanten, "lockad ur sitt nästan eviga vinternäste genom kraf-

ten af de strålar, som en lifvande sol, blott en kort tid, sprider dygnet

om öfver dessa ensliga nejder" (S\v.). — Eenen skall äta växten be-

gärligt.

IjINNÉ upptäckte denna art i Lappland, men redan Mårtens om-

talar och tecknar den i sin Spetsbergs resa (o: Ranuuculus quartus).

I sin Flora Lapponica lemnar L. både beskrifuing och teckning på den-

samma. Wahlenberg belyste den vidare i sin lappska flora.

* R. pygmaeus Whlnb., som är liten (under blomningen knappt mer än tums-

liög, enligt Whlnb. ettilrig) och smablommig, växer (allm.) på alla våra högre fjellar;

dessutom i Norge, nordligaste Ryssland (Samojedien), på Spetsbergen {^i R. secundu»

Mårtens), i Tyrolen (sälls.) och Labrador (norra Amerika). — LinnÉ, Flora lapponica (^:

R. nivalis ^}; Swartz aninärkn. i Vet. Ak. handl. 1789; Wahlenbehg, Fl. lapp.;

Wahlberg, Svensk botanik.

12. Lappmöjan
(Ranunculua lapponicus L.)

är alldeles glatt och har hvitaktig, trådlik och krypande stjeik, som

från sina rotslående leder utvecklar blad och 1-bloramiga stänglar. Bla-

den äro långt skaftade, 1—2 tum breda, till omkretsen nästan rundadt-

njurlika, 3-delade, med bredt-vigglika, inskuret-naggade flikar, den med-

lersta smalare. Blomstänglarne äro långa (3—5 tum), bara eller en-

bladiga. Blommorna äro endast i tum breda, guldgula; några foderblad

vanligen ombildade till kronblad (så att kronan merendels är 7-bladig

och fodret 3-bladigt). Fästet är lågt, mycket litet. Fodret obetydligt

kortare än de smala kronbladen. Frukterna vanligen endast 6 till 10;

deras sidor äro mycket kullriga.

Växer på fuktig eller något kärrig mark (särdeles bland Hvit-

mossa), helst vid kalla bäckar och källor i Lapplands skogstrakter, från

fjellen ned till Ångermanland och Medelpad. — F. ö. endast i norra

Finland och nordligaste Ryssland (Samojedien), på Island.

Linne upptäckte denna art under sin lappska resa (vid Juchta-

elven i Ume-Lappraark), upptog den i sin Florula lapponica (1732) så-

som Ranunculus caulo nudo unifloro foliis trifidis, samt beskref och

tecknade den först i Flora lapponica, der teckningen bra uttrycker väx

tens habitus. Wahlenberg belyste den vidare i sin lappska flora,

Wahlberg skildrade och LaesTADius tecknade den i Svensk botanik.

Lappmöjan är en bland de för Lappland och norden egendomliga

växter, så att den med skäl bär sitt namn. För utländska botanister

blir den således gerna en raritet; också kallar Dbcandolle den en



264

"stirps rarissima". Den är eu särdeles utmärkt art, som står temligen

enstaka, utan närmare slägtskap med uågon annau, och liknar nästan

mera en Coptis, hvadan Coptidium Beurl.

* E. hyperboreus Rottb. är liten och ki-jpande, mycket småblommig; blom-

luorna äro endast 5-ståuiirade med icke sällan endast 3 eller 4 kronblad (stundom endast

med 2, och blott 3 ståndare) eller 2 krön- och 3 foderblad; bladen mycket bredt och

kort vigglika, stundom nästan njurlika, 3—5-flikiga, Den växer på m. e. m. väia och

dyiga ställen i fjelltrakter, särdeles kring de vidsträckta skogskärren i Torne-Lappmark,

— Wahle.nberg (svensk uppt ), Flora lappon. — Li.ndislo , anmärkn. till artens karak-

teristik i Pliyc. Sälls!;. Ti.lskr T.

e. Ett- eller tuåriga, gulblommiga arter. Frukterna taggiga,

knottriga eller rynkiga på sidorna.

13. Äkermöjan
(Ranuncnliis arv(;nsis L )

är ettårig, vanligen omkring fotshögi grenig och m ängblom mig, glest

hårig eller nästan glatt, och har 3-fingrade blad med till större delen

smalt 2—ä-delade småblad och blekgula, små (omkring 4 linier breda),

bladen motsatta blommor, hvilkas krona knappt är större än det håriga

fodret. Frukterna deremot äro stora, långt sprötade och taggiga; kant-

taggarne större än de andra.

Växer på åkrar bland säden, på Gotland (allra.) och Öland, i

Skåne, Halland och Blekinge; f. ö. endast på spridda ställen upp till

medlersta Sverige (såsom vid Calmar, Stockholm, Upsala). — F. ö. ut-

bredd genom hela Europa undant. det nordligaste; i Algerien, Mindre

Asien, Caucasien, Siberien.

Blommar i Juni och Juli; mognar tidigt.

Äkermöjan kan stundom bli ett temligen besvärligt ogräs, så myc-

ket mindre välkommet som densamma icke lärer vara många bland

sina saraslägtingar underlägsen i skärpa.

Bauhin kallade (1650) växten Ranunculus arvensis echinatus.

Äkermöjan upptages redan bland Fuiréns skånska och blekingska

växter (o: E. echinatus). Linné fann den sedan på Gotland (kort beskr.

i Ölands-resan, sid. 104), E. Rosen i Skåne.

14. Fnktmöjao
(Raniini-nliifj Philoncttis Khrli.)

är tuårig, vanligen (åtminstone blommande) omkring qvartershög, längt-

och slakt-grenig eller mångstjelkig och raångblommig, merendels hårig

(o: B. hirsutus Curt.). Bladen (särdeles de nedre) äro 3-tingrade med

inskurna småblad, det medlersta längre och 3-klufvet. Fodret är ned-

vikt. Frukterna äro knottriga invid kanten.
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Växer pä (något sidläiidta) åkrar, betesmarker och gärden i Skåne

och Blekinge (sälls.), på Öland (sälls.) och Gotland (allm. i sydvestra

delen). — F. ö. utbredd genom hela Europa undant. det nordligaste;

i Orienten, Algerien, på Canariöarne.

Blommar hela sommaren.

Denna art liknar mycket Lökraöjan, men har något mindre (och

senare) blommor och mera kretsrunda, starkare kantade frukter. Retzius

anmärkte den först "in pratis Scaniie campestribus mari vicinis passim"

(Obs. VI. 1791). Rosén samlade den sedan pä Gotland (181G—18);

Ahlqvist upptäckte den på Öland, Aspegren i Blekinge.

15. Tiggarmöjao
(Ranunciiliis rtc.eleratiis L.)

är ettårig, något gulgrön och glänsande-glatt, skör och något vattig,

och har de nedre bladen trubbigt 3(— 5)-flikiga, de andra smalt 3-de-

lade, samt små, endast omkring 3 liuier breda, tämligen bleka blom-

mor med korta kronblad och slutligen långt (högt) fäste. Frukterna

äro små men talrika, nästan rundade, pä sidorna (under lupen) nästan

nätlikt rynkiga; de bilda en stor, nästan ellipsoidisk samling och lossna

lätt. Rottågorna äro långa, hvita.

Växer pä (helst dyiga) sötvatten-stränder, i diken, kärr och andra

grunda vatten; också pä odlade ställen, vid vägar o. d. der marken är

fuktig (allm. utom nordligast och i Lappland knappt alls). — Utbr.

genom hela Europa (undant. Portugal, Grekland, Turkiet) och i Cau-

casien, Siberien, norra Amerika, Ostindien (t. ex. vid Ganges) o. a.

Blommar hela sommaren till Sept., Oct. ; börjar icke sällan mogna

redan i slut. Juni. — Omvexlar till storlek ra. m. Vanligen är den

qvarters- eller fotshög, grenig (upptill) och mångblommig, men kan

stundom bli än nära alnshög och rikbloraniig, än blott 1—3 tum samt

enkel och enblommig.

Man kan om Tiggarmöjan säga att den är en snål växt, som ut-

suger marken och gerna bosätter sig i menniskors grannskap, der den

älskar våta och gödda ställen. Dess blommor äro väl temligen små

och bleka, men utvecklas under en längre tid. I motsats till andra

vanliga Ranunkel-arters ha de endast ett mindre antal ståndare, men

mycket talrika karpeller på långt fäste.

Tiggarmöjan är den skarpaste bland våra Ranunkel-arter (planta

corrosiva L.). Om bladen tuggas tillräckligt länge bränna de på tun-

gan, göra den hudlös och borttaga smaken, hvarvid tänderna domna

och tandköttet blöder. Sedan de endast en timma legat pä huden,

uppkomma gulvätskiga bläsor, hvilka sedan bilda variga och mycket



266

svårläkta sår. På detta sätt lära fordom tiggare, för att väcka med-

lidande, skaffat sig otäcka sårnader, hvadan växtens svenska namn. Då
växten stötes eller gnuggas, retar dess utdunstning både näsa och ögon.

Detta gäller endast om örten som färsk j torr är den oskadlig.

Några tro denna art vara de gamles Herba sardoa, hvilkeu, för-

tärd, sades uppväcka halsbränna, hicka, kallsvett, yrsel och slutligen

döden under "sardoniskt skratt" och konvulsioner.

* R. ophioglossifolius Vill., som något liknar en bredbladij; Ältmöja, växer

endast på Gotland.

S. Batraehiiini Presl. (1826).

(Grodnate Fr.).

Foder- och kronblad vanligen 5, de sednares honingsgrop alldeles

öppen, ringlik; klon kort. Frukterna (svagt kölkantade), rynkigt-tvär-

strimmade, helt kort sprötade, bildande nästan klotrunda samlingar. —
Mångåiiga vattenväxter med milda egenskaper. Kronbladen hvita med

gul klo, mycket tunna. Kedan Linné anmärkte deras öppna honingsgrop.

a. Stjälken mest flytande eller nedsänkt. Kronan större än fo-

dret; kronbladen vanligen breda, oravändt-äggrunda. Stån-

darne vanligen talrika. Fruktfästet ludet. — Egentliga

Vattenraöjor (Eauunculus aquatilis L.).

1. Batrachium marinum Fr.

har trind, benhvit, lång stjelk (stundom flera alnars), nedsänkta, hår-

smalt raångdelade, osknftade, mjuka blad, korta ståndare; frukterna

glatta.

Växer endast i Östersjöns vatten (vid Sveriges, Finlands och Dan-

marks kuster). Blommar i Juli, Ang. — Fries och Lindblom upp-

täckte arten vid Ronneby i Blekinge (1824). Fries beskref den i

Nov. mänt. IIL

2 Batracliiuin circinatuin Fr.

har trubbkantig, smal men icke sällan lång stjelk, nedsänkta, borst-

smalt-mångdelade, oskaftade, hårda blad (bibehållande sin rundade om-

krets äfven utom vattnet) och långa ståndare.

Växer i sjöar, helst i djupare vatten (allm. åtminstone i södra

och medlersta Sverige). F. ö. utbredd genom hela Europa (utom det

allra nordligaste och sydligaste) samt i Caucasien, Siberien och norra

Amerika (hela Förenta Staterna), Blommar slut. Juni—medl. Sept.

;

mognar under Aug. — Fr. Nov. raant. III.
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* B. Rionii Nym. (Ranunculua Rionii Lägg.) växer (inom Sverige) endast på

Gotland.

3. Bfatrachium trichophjllum Ghaix

har trubbkantig stjelk, nedsäukta, härlikt mångdelade, skaftade, mjuka

blad och långa ståndare.

Växer i sjöar och vattendrag, kärr, diken och dammar. Utbr.

genom nästan hela Europa, vestra och norra Asien, samt i norra Afrika

och Amerika. Blommar Juni—Aug. Omvexlar till storleken; på ut-

torkade ställen blir den liten och krypande, med köttiga blad.

* B. confervoides Fr., som är nära 5 tum lång, ganska mjuk och fin (stjelken

smal som simpelkort), mfd små (2 linier långa), smala kronblad, växer i Lappland och

nordliga Sverige. Frukterna rundade eller något sneda, obetydligt rynkiga (glatta), med

nästan punktlikt märke. (Enl. ex. i Fr. herb. norm.). Fr. i Botan. Notiser 1845.

4. Batrachium heterophylUim Fr.

har trubbkantig stjelk med vanligen två slags blad, nemligen dels fly-

tande, nästan njurlika, 3—5-flikiga och långskaftade (de öfre, hvilka

stundom saknas), dels nedsänkta, hårlikt-mångdelade och mycket kort

skaftade (de nedre); blommorna merendels större än hos de andra ar-

terna.

Växer i sjöar, kärr och saktare vattendrag, diken, dammar o. d.

(allm.). Blommar Juli—Aug. Omvexlar till storlek (stjelklängd) i

raon af vattnets djup m. ni. I Lappland, säger Linnk, växer den ofta

på 10 alnars djup, kommer icke upp innan niedl. Juni, men har lik-

väl innan slut. Juli utväxt till denna längd, utvecklat simblad, blom-

mat och mognat, så att den i början pä Aug. redan släppt sina frön. —
Utbr. genom hela Europa, samt i Asien och Afrika (Amerika enligt

ToRREY och Grav knappast). Förf samlade den på Malta (i klipp-

gropar), mogen redan d. 10 Febr.

* B. peltatum Fr. växer i djopare vatten, mindre allmän än föregående.

* B. confusam Schz sälls. (aödra och medlersta Sverige). Blommorna små.

Frukterna omkring 10. Spensligare än den egentliga B. heterophyllum. (Enl. ex i Fr.

herb. norm).

Förestående arter upptog Linné såsom en enda art (o: Rauuncu-

lus aquatilis). Men då man sedermera närmare iakttagit dessa mång-

gestaltade växter, har det visat sig att hans art innefattar flera. Hos

oss har Fries först underkastat dem en grundligare granskning (se

hans Novit. Mantissa III o. a.).

Vattenväxterna äro nästan alltid sällskapliga, och Vatteamöjorna

äro det i hög grad. De allmännare arterna äro i lugnare vatten icke

sällan så ymniga, att de nästan täcka dem och under blomningen bilda
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på deras yta liksom ängar, klädda med talrika hvita blommor. Det

är isynnerhet på något grundare ställen eller dybotten som de yppigt

utveckla sina greniga och icke sällan långa stjelkar och bilda riktiga

undervattensskogar, under det de talrika blommorna, ensamma eller med
simmande blad, på vattnet utbreda hvita, icke sällan helt täta mattor.

Blommorna ha en lindrig honingslukt; deras mycket tunna kronblad

breda ut sig om morgonen då solen skiner på dem och sluta sig om
qvällen då den bortgått. Ståndarne sprida icke pä en gång (inom

samma blomma) sitt mjöl (pollen); en del göra det ännu sedan kron-

bladen lossnat. Frukterna utbildas vanligen till allra största delen;

sedan de mognat i vattnet, flyta de en tid derpä, men sjunka sedan

till botten, der de gro tidigt nästa vår. Der vattnet är djupt bli

också stjelkarna långa och uppehållas icke sällan af flytande blad, men

tvärtom helt korta eller t. o. ra. nästan inga då växten kommer på

grundare vatten eller uppkryper pä marken bredvid. I sistnämnde fall

hav den alltid endast flndelade blad (de breda behöfvas icke mer). Alen

håller sig gerna der Vattenmöjor växa (hvadan de i somliga trakter

kallas Al na te), och boskapen skall begärligt äta dem torkade.

b. Stjelken rotslående, vanligen krypande. Kronan knappt större

än fodret; kronbladen smala (vigglikt-lansettlika). Ståndarne

omkring 10. Fruktfästet glatt.

5. iLaiimojan
(Batrachium hederaceum Fr. — Uanunculiig hcderaeeiis L.)

har trind, smal, vanligen omkring qvarterslång stjelk, något köttiga,

grundt och trubbigt 3— 5-flikiga, nästan njurlika, vanligen brunaktigt-

bältade, |—| tum breda blad med stora, hinnaktiga slidöron; blom-

morna äro endast 3 linier breda.

Växer i och vid källdrag o. d. nära kusten i Halland (ymnigast

i södra), Skåne (sälls.) och vid Yisby. F. ö. i nästan hela medlersta

och vestra Europa, i Barbariet; (pä Island och Grönland). Blommar

Juni—Aag.

Källmöjan är, liksom de flesta vattenväxter, sällskaplig, och bildar

snart breda, lifligt gröna mattor i vattnet, der den bosatt sig, och

hvilka gerna utesluta andra växter. De tämligen oansenliga blommorna

visa sig hvar och en helt kort och sänka sig sedan under vattnet. Der

vattnet icke tillfryser, bibehåller sig växten äfven under vintern så att

den är stadd i en nästan ständig utveckling; f. ö. bär den vanligen

både blommor och frukter samtidigt.
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Linné kände, icke denua art som svensk, hade ocksti aldrig be-

sökt den landsort, der den är yrauigast. Osbeck upptäckte den i Hal-

land, Dr Montin vid Halmatad och "Cand. D. Söderberg" vid Örsjö i

Skåne, de båda sednare enligt Ketz. Obs. 1779. — Namnet häntyder

pa de något mnrgrönlika bladen och den rotslående stjelken.

Beurling meddelade i Botan. Notiser för 1852 en uppsats om

"Svenska arterna af växtslägtet Ranunculus Ij. sect. Batrachiura DC.

jemte deras vigtigaste synonymer" och förf. till detta arbete en "Ofver

sigt af slägtet Batrachiuni".

3. I'""i®'4*)i-'i«a Huds.

Fodret vanligen 3-bladigt och kronan 8(—10)-bladig; kronbladen

gula: deras honingsgrop täckt, klon kort. Frukterna släta, utan spröt,

i nästan klotrunda samlingar.

1. Korskålen
(Ficaria verna Hr,d=. ]7t'>'J. — F. rasiuiicuioiiies Rik. — Ranufitulitj Ficariii L.)

En mångårig, nästan glänsande glatt, mjuk och något vattig ört.

Koten har, mellan tågorua, några päron- och klubblika knölar (stam-

knölar). Stjelken eller stjelkarne, hvilka vanligen ligga nästan utmed

marken, äro (blommande) o till 6 tum (eller mera), slaukiga, nära ge-

nomskinliga, stundom enkla och l-blommiga, men vanligen med en och

annan lång, enkel, 1-blommig gren. Bladen äro något köttiga, de

nedre större, hjert- eller nästan njurlika, glest (bugtigt) naggade, de

andra bredt-hjertlika och vinkllgt-uaggade eller -flikiga; deras skaft äro

smala, temligen platta, inuti (oväntadt nog och hittills icke anmärkt!)

tvåpipiga af en lodrät mellanvägg (liksom skaftets kanter vore invikta

och förenade med dess rygg)- I bladvecken (särdeles de nedre) utbil-

das, efter blomningen (mot slut. Maj), rundade, täta knopplökar, hvilka

sedan slå rot och nästa är bilda nya stånd; hela örtståndet borttcikar

sedan. Foderbladen äro nästan hinnaktiga; deras bas bildar en skrynk-

ligt uppsvälld, tvär kant. Kronbladen äro smala, glänsande-guldgula.

Frukterna oravändt-äggrunda.

Växer i lundar och trädgårdar, på bördigare (helst buskiga) ängs-

kanter och annaa mullrik mark, invid berg under buskar (der den nä-

stan uttränger andra växter), i södra och raedlersta Sverige (allra.). —
Utbr. genom hela Europa; i Cau.casieu, Algerien.

Bioramar i Maj (eller redan slut. April o: Svalört Fr.). Fruk-

terna mogna sällan, utan växten förökas mest genom knopplökarne,

medelst hvilka den sprider sig mycket, så att den snart uttränger när-

stående växter; i trädgårdar kan den bli ett svårt ogräs. — Omvcxlar
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med större och mindre blommor; stundom är fodret 5-bladigt och kro-

nan 12-bladig.

Korskålen är så sällskaplig, att den, såsom nyss nämndes, vanli-

gen ensam bekläder marken der den växer med sina glänsande gula

stjernor och teraligen mörkgröna (och icke sällan något brunaktiga)

blad. Bland dess talrika rotknölar äro somliga gamla och vissna sedan

de närt årets växt; andra bereda redan den näring, som skall komma
nästa års växt till godo, under det ännu andra börja bereda sig att

efterträda dessa. Knopparne i bladvecken lossna vid den tid då bla-

den vissna och gro snart. Men genom denna rika knöl- och knopp-

bildning mattas växten och vissnar tidigt, vanligen utan att ha mognat

några eller endast högst få frön. Men detta oaktadt vårdar blomman

sig väl om sina inre delar, i det kronbladen sluta sig hvar qväll, lik-

som under regnväder, då också blomskaftet vänder blomman nedåt så

att vattendropparne halka öfver den och de liksom oljiga bladen ned

på roten.

Till örtståndet är Korskålen bland de mildare växterna i denna

ordning, så att bladen kunna användas bland grönkål och andra grön-

saker om våren, dock icke i större mängd. Dereraot äro rotknölarne,

isynnerhet före blomningen, skarpa, uppdraga blåser på huden och åstad-

komma sårnader om de, bultade, påläggas; äldre bli de mildare. Men
kokade, torkade och malda kunna de, helst tillsamman med något sädes-

mjöl, nyttjas till nödbröd. För bien äro de tidiga blommorna väl-

komna.

De mindre rotknölarne likna något hvetekorn, så att man ibland,

då starkt regn blottat eller kringspritt dem, får höra omtalas att det

"regnat hvete, himmelshvete". De större eller mera päronlika liknade

deremot de gamle botanisterna vid fikon, sä att somliga efter dessa

"fikonplanteringar eller -samlingar" kallade växten Ficaria, neml. herba

(F. vulgaris Ruppius 1718). Andra (FucHSius, DoDONaeus) benämnde

den Chelidonium minus. Den är tecknad i Til-Landz' Icones (1683).

Foderblad 5, med ett syllikt bihang nedåt (sporre). Kronblad 5,

smala (nästan ståndarlika); honingsgropen öppen, kort-rörlik; klon läng,

trådlik. Ståndarne vanligen ö. Fnikterna kantiga, tätt närmade, iu-

och tilltryckta, bilda en lång, uppåt smalare samling. Fröet omvändt.

1. Rått-tippan
(Myosurus miniraus L )

En liten, ettårig ört, blommande vanligen endast 1—2 tum hög,

med nästan trådlikt jeransmala blad, alla invid roten, och 1-blomraig
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stängel (eller stänglar). Blomman är blekgul, ganska liten, raen frukt-

fästet blir slutligen nära 1—2 tura långt (nästan som stängeln), så att

det, med smånötterna, något liknar en råttsvans, hvadan växtens namn

(Myosurus betyder Råttsvans).

Växer på backar, åkrar (eller andra odlade ställen) och gärden,

vid öppna vägar, i södra och medlersta Sverige (till Ångermanland). —
F. ö. utbredd genom hela Europa undant. det nordligaste och vestliga-

ste (Irland, Portugal) samt Grekland; dessutom i Caucasien, norra Ame-

rika (Oregon, Arkansas, Georgia, Louisiana, Kentucky).

Blommar i Maj (eller redan i slut. April); mognar kring medl.

Juni och borttorkar sedan snart. — Blommorna (särdeles de senare ut-

vecklade) oravexla med 3 kronblad och 7 ståndare; hos små exemplar

bli kronbladen stundom endast 2 och ständarne 3, eller saknas t. o.

m. kronblad alldeles.

Denna egendomligt bildade lilla ört hörer till de egentliga vår-

växterna, hvilka mogna tidigt och redan samma år utbilda nya plan-

tor. Det händer icke sällan att örtståndet nästan borttorkar innan

mognaden; fröeu hemta då från de länge gröna fruktskalen och det länge

saftiga fruktfästet näring till sin utbildning. Också utgöra frukternas

("fröens") råttsvanslika samlingar det betydligaste och mest i ögonen

fallande hos hela växten, hvadan DouoNaeus (1616) kallade densamma

Cauda raurina och Bauhin (1650) Myosurus. Den upptages redan i

Frankenii Speculum (1638) och är tecknad i Til-Landz' Icones (o:

Cauda muris).

2. ANEMONE.E.

Blombladen mest endast (lika) kalkblad, alltid utan honingsgörarae.

Frukten talrika, flerkretsiga smånötter. Fröet oravändt,

5* Aifonis L.

Både foder och krona; fodret 5-bladigt, nästan liinnartadt; kronan

omkring 12-bladig. Fr\ikterna ådrigt-rynkiga.

1. Ådonis-örten
(Adonis vernalis L.).

K En mångårig ört, blommande endast omkring qvartershög men

slutligen omkring fotshög. Stjelken är enblommig, enkel (eller med en

och annan blomlös gren nederst), endast upptill bladig, nedtill fjällig.

Bladen (åtm. hos äldre stånd) äro 3—5-fingrade, med parbladigt och

dubbelt (eller nästan tredubbelt) parbladigt-delade småblad; flikarna nä-

stan (trådsmalt-) jeranbreda, spetsade, glänsande. Blomman är guldgul,
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omkring 2 tam bred (eller tnera, stundom nära 3) och således den

största hos våra Ranunculacéer. Kronbladen äro nästan lansettlika.

Frukterna småludna och bilda en nötstor, äggrund samling.

Växer på torra kalkslätter och backar på Gotland och Oland (t.

ex. vid Kastlösa, hvadan ock växten på Oland kallas Kastlöser eller

enligt Lindberg Hor sa blomma). — Saknas i det öfriga Skaudinavieu

och i norra Ryssland, men är f. ö. utbredd i nästan hela Europa; i

Caucasien, Siberien. — Blommar i Maj (och Juni).

Adonis-örten utmärker sig mest genom sina stora och glänsande,

rent gula blommor, hvilka lysa utbredda helt nära det särdeles fina

bladverket. Strax om våren visa sig dess stora, med ludna foderblad

omslutna blomknoppar, hvilka snart öppna sig så att ståndare och kron-

blad synas. De sednare äro då ännu grönaktiga och kortare än ståu-

darne, men gulna sraånigom och tillväxa tills de, alldeles gula och

mycket tunna, utbreda sig i solen. De slata sig dagligen och breda

icke ut sig i regnväder eller vid inulen himmel. Då blomningen, som

räcker temligen länge, slutat, utväxa och grena sig de hittills låga och

enkla stjelkarna. — Då Adonis-örten är en bland våra prydligaste väx-

ter, och då den dertill blommar tidigt (samtida med tulpanen) och icke

är svår att odla, förtjenar den, kanske mer än åtskilliga utländska, en

plats i blomsterträdgården. Redan Fuirén fann (1623) växten (o: Con-

siligo) på Gotland. Linder anmärkte den först på Oland; Linné der-

samraastädes vid Kastlösa kyrka, på ängen (eller vid åkerrenar), 5 Juni

174L — MouisON kallade örten (1685) Adonis prtecox perennis m. m.

&. i>nlss4«illa Mill.

(Vippor).

Blomkalk; kalkbladen 6, m. e. m. klocklikt sarastående; inom dera

vaidigen honingskörtlar (orabildade ståndare). Frukterna med mycket

långt och hårigt spröt (svansade). — Mångåriga, håriga, storbloraraiga

örter med stark rotstock, parbladiga blad, enblommig, blommande kort

men slutligen qvartershög eller högre stängel (eller stänglar) och 3-bla-

digt, starkt ludet svepe vid stängelns midt; svepebladen smalt- och

handlikt raångdelade och ra. e. ni. klocklikt sammanväxta nedtill. De

blomma om våren, medan ännu bladen äro temligen litet utbildade, och

hastigt nog, men frukterna qvarsitta tills in i Juni med sina mjuka och

silkeshåriga, omkr. 2 tum länga svansar (o: Back- eller Vind vippor).

1. ÅDgsvippan
(Pulsatilla pratensi^t Mil!. — AnciiKtnt' juiilinsis L.)

har smalt och nästan dubbelt pardelade småblad och nästan hängande,

temligen kort (bred) blomma, hvnrs blad iiro tillbaknkrökta i spetsen,
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på insidan mycket mörkt violetta (starkt mörkblå), på utsidan mörkt

blågrå.

Växer på torra, öppna ängar och magra slätter (kalkgrund) i

södra Sverige (i allm. sälls., ehuru på somliga ställen, såsom i östra

Skåne, ymnig), på Gotland och ett par ställen i Södermanland. På

Öland (och i Skåne) är den allmännare än Backvippan. — F. ö. i

södra Norge, Danmark, norra och medlersta Tyskland, Österrike, Croa-

tien, Ungern, Siebenbiirgen, Turkiet (Constantinopel), södra och medler-

sta Ryssland.

Blommar i Maj, senare än Backvippan (nästa art). — Förekom-

mer stundom (på Öland) alldeles glatt.

Ängsvippan är nästan luktlös, men smakar skarp och bränner på
tungan och i svalget då den tuggas. Hackad eller rifven retar den

ögon, näsborrar och svalg våldsamt genom sin flyktiga skärpa, hvars

styrka hos färska örten lärer komma upp mot sjelfva Aconitens; t. o,

m. torkad bibehåller växten mycken skärpa. Torde böra räknas bland

mera verksamma läkeväxter, och har använts i åtskilliga kroniska ögon-

sjukdomar, lamhet, sårnader och utslag m. m. I stor dosis är den

emetisk och uretisk.

Linné fann Angsvippan först (som svensk) på Öland (Ölands-re-

san, sid. 47), sednare i Skåne, och i hans Flora suecica är dess ut-

bredning inskränkt till nämnde landskaper. Om densamma säger han

(Vet. Ak. handl. 1741) att den "växer på Öland öfver allt" — och

vidare "Den Pulsatilla, som i Sverge finnes har jag icke här (på Öland)

sedt, allenast denna mindre sorten, som emellan Hamburg och Lybeck

allmänt växer".

2. Backvippan
(Pulsatilla vulgaris Mill. — Anemone Pulsatilla L.)

har smalt och nästan dubbelt pardelade småblad och i början upprat,

sedan lutande blomma, hvars blad äro nästan raka (slutligen utstående

upptill), violetta (slutligen röd violetta), på utsidan silkeshåriga ; svepet

är silfverhårigt.

Växer på öppna, torra backar och grusåsar i södra och medlersta

Sverige. — F. ö. utbredd genom nästan hela Europa undant. det nord-

ligaste, vestligaste (Irland, Portugal) och sydligaste (Spanien, södra Ita-

lien, Grekland); dessutom i Caucasien, Siberien.

Blommar mycket tidigt, i April (o: Tjälsippa), Maj. Blomman
(o: Nerik. Gökskälla) är större än Angsvippans.

På sina ödsliga, kala backar är, såsom Swartz anmärker, denna

vackra, tidiga blomma vanligen lika ensam som oväntad, i början blyg-

Nftantt. Sv. Fattwoff. *"
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samt döljande sig inom det rikt håriga svepet, liksom ville hon und-

vika de ögonkast, som på en tidig vårdag begärligt söka henne. Men

hennes inre egenskaper äro icke så milda, utan är hon så skarp, att

hon kan uppväcka rodnad och t. o. m. uppdraga bläsor på huden.

De gamle botanisterna (Camerarius, DoDONaeus) kallade växten

Pulsatilla, hvadan Linnés artnamn.

3. Movippan eiier Vårsippan
(Palsatilla vernalis Miil. — Anemone vernalis L.)

har vigglikt-omvändt-äggrunda, nästan 3 klufna eller inskurna småblad

och (slutligen) lutande blomma, hvars blad äro nästan raka (i solen

utbredda), hvita eller något rödletta, på utsidan något brunaktiga; sve-

pet är glänsande-guldhårigt.

Växer (helst i skogstrakter) på ljung- eller enbeväxta hedar, särde-

les på sandiga eller s. k. moar (hvadan namnet) och på liknande backar

(i somliga trakter ymnig, i andra sällsynt eller mycket spridd, i några

landskap icke alls). — F. ö. i Norge, Finland, medlersta och södra

Ryssland, Siebenbiirgen, Ungern, Österrike, norra Italien, Frankrike och

Tyskland.

Blommar i April, Maj, mångenstädes tidigare än Backvippan (hva-

dan Upl. Tjältuppa). — Förekommer stundom (på ett ställe i Små-

land) med mindre, rosenröda blommor.

Movippan är till sina egenskaper den mildaste bland slägtets ar-

ter, men bönderna tugga roten mot tandvärk (Lilj.). Dess egentliga

hem äro de högre skogstrakterna i Helsingland till Herjedalen, i Da-

larne och Verraland, der den utmärkt vacker och ymnig växer på de

torra tallmoarna (o: Mosippa, mogen M o vipp a). "Särdeles utmed

vägar och på andra blottade samt för solen utsatta ställen, uppskjuter

den ganska tidigt sin hvita, blott utanpå, liksom för solens första vår-

strålar, mildt rodnande blomma. — Utanpå blomman och ännu mera
' på svepet finnes ett gullgult glänsande ludd, som mycket upphöjer dess

utseende och kunde liknas vid en skön klädnad mot de första kalla

vårnätterna. Ur detta gullbräm framkommer deu täcka blomknoppen,

och torde kunna föreställas såsom vårens första skönhet, som utgår att

möta sin älskling, men icke utan en lika försigtig som grann bekläd

nad mot den oblida vinterns sista eftertrupper. Nära till den magra,

snart åter (under nätterna) afkylda jorden, har den liksom en matta

för sina fötter, bestående af stelaie och bredare blad än hos de andra

arterna" (Whlnb.).

Redan Rudbeck och O. Celsius kände Movippan och upptogo

den bland svenska växter. Linné anmärkte den i Flora lapponica så-
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som "Pulsatilla involucro piloso niticlo" (beskr. Skåne-resan, sid. 13

Nerike).

* P. paténs Mil). (Anemone pntens L.), som har nästan S-fingrade blad (sena)

med nästan rutlika, 2— 3-delade småblad, växer hos oss endast på Gotland (der den

upptäcktes af Hrr M. Floderus ocli W. Stenhammar 1855) och i Ångermanland; f. ö. i

Tyskland, Österrike, Ungern, Siebenbiirgen, Dalmatien, södra och medlersta Ryssland,

Siberien och norra Amerika (det brittiska till 67°, Klippbergen, I\'Iissouri, Illinois).

Thed. Botan, Notiser 1855.

Hos alla arterna äro rot och örtstånd först nästan smaklösa, men

bli sedan skarpa (brännande), likväl minst hos Vårvippan.

9. Aneatioiie (L.)

(Sippor).

Blorakalkj kalkbladen 5— 9, utbredda. Frukterna med kort och

glatt spröt (svanslösa), släta. — Mångåriga örter med 1—3-bloramig

stängel och 3-bladigt svepe

a. Svepet långt under blomman, bladlikt; bladen 3-fingrade.

1. Stensippan
(Anemone silvestris L)

är icke sällan öfver fotshög och har knippadt-trådig rot, flera rotblad

på ulliga skaft inom fjäll, vigglika, upptill inskurna småblad, 1-bloraroig

stängel och upprat blomma. Kalkbladen äro vanligen 5, tumslånga,

hvita. Frukterna äro hvitulliga, slutligen alldeles inbäddade i ullen.

Växer på torra, steniga ställen (backar eller bland buskar) på

Gotland och Öland (sälls.). — F. ö. ^i Tyskland, Belgien, Frankrike,

Schweiz, Österrike, Ungern, Siebenbiirgen, södra och medlersta Ryssland,

Siberien. — Blommar i Maj, Juni,

Eedau Clusius kallade (1601) Stensippan Anemone silvestris (I).

Linné upptäckte den som svensk på Öland, vid byn Husvalla, på åker-

kanterna nära Matkroken "ymnig mellan stenarna" och omtalade den (och

dess olikheter med nästa art) närmare i Ölands-resan (sid. 112), hvar-

vid han anmärker att "denna angenäma och stora blomma borde all-

mänt planteras i trädgårdarna, helst emedan hon långa tider skjuter

fram sina blommor".

2. Hvitsippan
(Anemone nemorosa L.)

är vanligen nära (jvartershög eller slutligen något större, späd, tunn-

bladig, något hårig, och har krypande, trind, gulbrun, köttig rotstock

med ensamma blad, upptill spetsade, parklufna och inskuret-sågade



276

småblad (sidosraåbladen tudelade), 1 -blommig stängel, långskaftadt svepe

och lutande blomma. Kalkbladen äro vanligen 6 (men omrexla till 9),

mindre än Stensippans, hvita och under merendels blekt rosenröda,

stundom (isynnerhet i skugga) mörkare. Frukterna äro tilltryckt-håriga;

fruktsamlingen blir slutligen hängande.

Växer på skogsängar och -backar, i lundar och skogar (allm.),

till Urae Lappmark. — Utbr. genom nästan hela Europa, i Caucasien

och vestra Siberien; i norra Amerika (till Georgien och Klippbergen).

Blommar i Maj eller slut. April (vanligen från svalans ankomst

till midsommar); mognar kring midsommartiden och till börj. Juli,

hvarefter hela örtståndet bortvissnar. — Har stundom särskilda (mindre)

honblommor (Htn). — Kalkbladen sluta sig under regnväder.

Hvitsippan är en mycket sällskaplig växt och uppträder nästan

alltid i stora massor. Hennes rotstock utskickar nemligen åt sidorna

grenar, hvilka tillväxa och bilda nya stånd sedan deras samband med

moderrotstocken, genom dennas raultning nedtill, upphört, o. s. v. Blom-

morna luta länge mot marken innan de uppresa sig och öppnas mot

solen, som lätt når dem under de ännu icke löfvade träden. De visa

sig gerna bredvid Gullvivor, Harsyra, Violer, Hårtåg o. a. vårväxter.

Också är denna täcka och allmänt omtyckta Sippa, såsom bekant, ett

bland vårens kärkorana budskap. Med hänsyn till dess tidigt börjande

blomning (vid källossningen) kallas också växten i några landskap (Hel-

singland, Dalarne) Kälbloraster, liksom på Gotland, enligt Säve,

Fagning-blomma (Fageblomma L.). Fagning-tid är nemligen den

tid strax om våren då ängarne skola rensas (fagas, fejas) från vissnadt

gräs, löf och qvistar. I andra orter har blommans färg bestämt namnen,

såsorrt H vitbjällra (Dalsl.). Hvitlockor (klockor, Vesterg.), Hvit-

tuppor (-blommor, Orsa). Också är den, säger R. Dybeck, "ett af

allmogens mest afhållna blomster, så väl för sin lätta fägring, som för

den skyddande makt, hvilken tros hvila inom de bländande kronbladen".

Sålunda är det ett allmänt kändt bruk att förtära den första hvitsippa

man får se om våren såsom ett slags skyddsmedel mot sjukdom, isyn-

nerhet mot frossor. Men i större mängd lär detta "preservativ" bli

skadligt och orsaka svullnader, urinstämma m. m.

Hvitsippans örtstånd är skarpt och drager (i färskt tillstånd) blä-

sor på huden nästan snabbare än spanska flugor, så att det kan nytt-

jas i brist på sådana. Också upptages det i farmakopén (o: Herba
llanunculi a Ib i). Fräknar och solbränna kunna borttagas med vat-

ten, som nyss (örtens skärpa är flyktig) destillerats med Hvitsippa;

bör likväl användas varsamt. — Endast geten lärer äta den färska

örten
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Eedan hos Bauhin (1671) heter Hvitsippan Anemone nemorosa

(flore majore). Til-Landz tecknar den (1683) under~benämningen Ea-

nuDCulus nemorosus.

3. Gnlsippan
(Anemone ranunculoides L.)

liknar Hvitsippan men är mindre och gulblommig. Stängeln är van-

ligen 2- (mera sällan l-)blommig, svepet mycket kort skaftadt; blom-

skaften äro sraåludna. Kalkbladen äro rundade eller bredt elliptiska,

guldgula, mindre än Hvitsippans och merendels 5, så att (oberäknadt

frånvaron af foder) blomman liknar en Smörblomma (Ranunculus, hva-

dan artnamnet).

Växer i lundar och hagar (helst något fuktiga), på skogsängar, i

södra och medlersta Sverige, men mycket sällsynt norr om Mälaren. —
Utbr. norra och medlersta Europa, Frankrike, Italien, Dalmatien, Un-

gern, Siebenbiirgen, Thracien, södra och medlersta Ryssland; i Cauca-

sien, Siberien.

Blommar mest i Maj eller slut. April ("en eller annan dag tidi-

gare än Hvitsippan" : L.) och mognar redan vid börj. Juni, så att fruk-

terna falla omkr. medl. Juni, hvarefter örtståndet borttorkar.

Liksom Hvitsippan uppträder Gulsippan gerna sällskapligt. Den

har, såsom vi redan anmärkt, en flyktig likhet med en Smörblomma

(Ranunculus). Också kallade Bauhin densamma (1671) Ranunculus ne-

morosus luteus och DiLLENius (1719) Anemone-ranunculus (flore luteo).

Hos Ruppius heter den Nemorosa flore luteo m. m. Växten är, utom

i Skåne, vida mindre allmän än Hvitsippan, och Linné kunde i Flora

suecica (der han lemnar några bidrag till dess karakteristik) upptaga

den blott för Skåne, Bohuslän (Kalm) och Ekolsundsskogen (O. Celsius).

b. Svepet alldeles invid blomman, foderlikt; bladen enkla.

4. Blåsippan
(Anemone Hepatica L.)

har 1-blommig stängel, breda, grundt- och bredt-3-flikiga, helbräddade,

vid basen hjertlika blad, äggrunda, helbräddade, håriga svepeblad, och

vanligen 8, blå (stundom blekt rosen- eller violettröda, mycket sällan

hvita) kalkblad; ståndarne äro nästan hvita. Blomstängeln är svag,

3—4 tum lång, rotstocken grenig och har stora, hinnklädda knoppar,

i hvilka blommorna redan om hösten äro så utbildade, att de utslå vid

första mildväder och, vid blid väderlek, icke sällan visa sig jultiden.

Knopparnes, såsom nämndt hinnartade, fjäll äro äggrunda, vanligen 4
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yttre och 3 inre. Bladeu äro (rel.) stora, slutligen nästan läderartade

och mörkgröna, på undre sidan något violett brunaktiga, nästan lefver-

bruna, och (jemte de långa skaften) silkeshåriga.

Växer i (torrare) lundar och i skogar, på skyddade skogsbackar,

till Ångermanland och Jemtland (allm.). — Odlas också, mest med

dubbla blommor, i trädgårdar, der den röda varieteten, som är särdeles

täck, vanligen kallas Rödsippa. — Utbr. nästan hela Europa undant.

det nordligaste och vestligaste samt Sardinien, Sicilien, Grekland ; i norra

Amerika (från Canada till södra Carolina).

Blommar i April, Maj (bäst från slut. April till medl. Maj);

mognar redan i Maj, så att frukterna falla kring medl. Juni. Bladen

utvecklas något senare än blommorna, men äro så varaktiga, att de

vanligen uthärda vintern och, till en del ganska väl bibehållna, ännu

äro qvar då växten ånyo blommar.

Förekommer stundom (medlersta Sverige) alldeles glatt (Fr. Nov.

mänt. III), och på ett ställe i Upland (Rasbo socken) har man iakt-

tagit bladen 5—9-flikade. Den hvita varieteten anmärkes redan i Rud-

becks katalog (1666).

Blåsippan saknar de egentliga Aneraonernas skärpa och är endast

något sammandragande. Fordom ansågs den nyttig i njur- och lefver-

sjukdoraar, hvadan en del gamle botanister kallade växten Hepatica

m. m. (H. nobilis Til-Landz' Icones), hvilken benämning Linné antog

till artnamn (hepar = lefver). Dels bladens under nästan lefverbruna

färg, dels deras inbillade likhet med lefverflikar, föranledde tron på en

motsvarande verksamhet hos örten. Camerarius kallade den Trinitas

(o: Treenighetsört, med hänsyn till bladens tre spetsar). Och ännu for-

tares någon gåog, till att undvika sjukdomar under följande sommar,

de tre första blåsippor man får se om våren.

Såsom vi redan omtalat äro Blåsippans blomknoppar utbildade

redan om hösten (blomman ligger med alla sina delar färdig inom

knoppen ett års tid innan den utslår : L.). Också är den en bland

de allra tidigaste — och således välkomnaste — vårväxterna; icke sällan

börjar den blomma medan snön ännu ligger i närheten. Den blommar

då kälen knappt gått ur marken och går i »petsen för lundflorans

skara (L.).

Blåsippans blommor äro verkligen lika täcka som tidiga. Stån-

darnes hvita kretsar, utbredda mot blommans himmelsblå eller stundom

rödaktiga blad, bidraga mest till dess så utmärkta täckhet, hvartill kom-

mer, i blommans raidt, den blekgröna spirsaralingen med sina vårtiga

märken. Blommorna sluta sig om qvällen, böja sig nedåt då det regnar

och breda ut sig i solen. Växten blommar vanligeu först på tredje
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eller fjerde aret sedan den uppkommit af frö, men börjar redan andra

året alstra knoppar från rothalsen. Ståndet blir sedan större med livart

år och teraligen gammalt.

På Gotland kallas Blåsippan Killingblorama, i Småland och

Verraland Blå ve ra och Blåves, i Skåne Blå lock (-klocka) enligt

Linné, som i Fl. suec. ed. 2 meddelar några anmärkningar till växtens

karakteristik.

^. Thalictrnni L.

(Ängarutor).

Blomkalk; kalkbladen 4(—5). Frukterna glatta, kortsprötade, få-

rade, stundom bredt och hinnaktigt 3(—4)-kantade; fästet litet, disk-

likt. — Mångåriga örter med bladig stjelk, 2—4-dubbelt parbladiga blad

med små men talrika småblad, och små, vanligen gulaktiga blommor.

a. Frukterna vingkantade. Blommorna nästan i qvast, blekt

rosenröda.

1. Acklejbladiga Ängsratan
(Thalictrum aquilegifolium L.)

blir vanligen öfver alnshög (1| aln) och har qvartersstora, 3-dubbelt-

parbladiga blad, tradig rot, mycket pipig, ra. e. m, rödaktig stjelk,

tunna, under något isgrå, rundade eller bredt-omvändt-äggrunda, insku-

ret-trubbtaudade småblad (nästan som hos Acklejan, men mindre); vid

de sednares skaft äro vanligen små, hinnaktiga stipler. Ståndarne hänga;

deras strängar äro bredare upptill. Frukterna äro omkring 1| linie

breda och hänga på dubbelt längre skaft ; deras vingkanter äro 3, men

med en eller annan mindre kant emellan.

Växer i lundar och på buskiga ängar i Skåne (ymnig här och

der särdeles bland al) samt på några ställen i Blekinge och Småland.

— Utbr. nästan hela Europa utom det nordligaste och vestligaste samt

Italiens och Greklands öar; dessutom i Siberien. — Blommar i (slut.)

Maj, Juni.

Lecue omtalar (Vet. Ak. handl. 1744) denna art såsom växande

"i Humlarelyckan vid Simoutorp och på många andra ställen på våta

buskiga ängar" och Linné upptager den i första upplagan af sin Flora

suecica (nära Lund vid byn Fogelsången och vid Simonstorp). — Väx-

ten utmärker sig både genom sitt vackra bladverk och sina lätta vip-

por med deras talrika, långa, violetta ståndarsträngar. Blommorna skola

lukta nästan som fläderns.
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b. Frukterna fårade. Blomställningen sammansatt.

2. Gala ÄDgsratan
(Thalictrum flavum L.)

blir omkring 1^ aln hög och har starkt fårad stjelk (eller stjelkar), till

större delen dubbelt-parbladiga blad med till större delen 3-flikiga, om-

kring tumslånga småblad, de nedre och medlersta bladens något vigg-

likt omvändt-äggrunda, de andras smalare. Blomvippan är nästan qvast-

lik, rikbloramig; blommorna flockvis samlade i grenspetsarne, uppräta;

kalkbladen gul- eller grönhvita, ståndarknapparne gula; märkena nästan

hjertlika. Roten (rotstocken) är kort-krypande (och skottalstrande), inuti

starkt gul, hvadan växtens artnamn; tågorna långa, starka, knippvisa.

Växer på sänka ängar, skuggiga eller buskiga stränder, vid bäckar

o. s. v., temligen allmän. — Utbr. nästan hela Europa, Siberien, —
Blommar medl. Juni—slut. Juli; mognar mest i Aug.

Gula Ängsrutans "rot" är, såsom nyss nämndes, gul, och an-

vändes förr att färga ylle mörkgult. Den smakar först sötaktig, sedan

skarpt besk (o: sötbesk). Laxerar och brukades fordom till dekokt i st.

f. rhabarber, hvarmed den ansågs nästan jemngod. Hela växten räk-

nades då också bland de bästa sårläkande örter. I Jemtland kallas

den Torrvärksgräs emedan den, krossad, pålägges mot "torrvärk".

Färska bladen, kokade med vatten till ett starkt spad, färga alunbetadt

och sedan torkadt ylle citrongult. — Der denna Ängsruta uppträder i

större antal, gör den sig bemärkt såväl genom sin resliga växt som

sitt mörka, mycket sönderdelade bladverk och sina rika bloravippor,

hvilka genom de talrika ståndarne synas alldeles klargula.

EuDBECK upptog (1666) växten under benämningen Thalictrum

vulgäre.

* T. kemeuse Fr. växer i Torue Lappmaik. Bladen 2—3-dubbi'lt parbladiga;

småbladen bredt- och något snedt-vigglika eller rundadt-vigglika, inskuret-tandade, min-

dre äii hos den vanliga Ängsrutan. (Enligt ex. i Fr. herb. norui.). Fr. Fl. hall. —
Whlnb. (uppt.) Fl. lapp. (Th, flavum ^], Fl. suec. (Th. majus). Fr. Nov. mänt. III

(kännet. och anm.).

* T. rariflorum Fr. växer i Lappland och norra Sverige. Liknar nästa art till

bladen, men småbladen äro större och trubbigare, mindre inskurna. (Enligt ex. i Fr.

herb. norm.).

3. Enkla Ängsratan
(Thalictrum simplex L.)

är mindre (i—1 aln), enklare och spensligare än den vanliga Ängs-

rutan, och har långt krypande, vid lederna svartbrun rot (rotstock),

kantigare stjelk, smalare småblad och lutande, grågula blommor, hvilka
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sitta, 2—5 tillhopa, i vippvisa, glesa klasar. Bladen äro dubbelt par-

bladiga, med vigglika, 3-flikiga eller lansettlikt-vigglika och hela små-

blad; kalkbladen gulhvita.

Växer på magrare (saiikare) ängar, betesmarker och åkerkanter,

mindre allmän (i Lappland nästan icke alls). — F. ö. i Norge, Fin-

land, Danmark, norra Tyskland (sälls.), Frankrike, Lorabardiet, Steyer-

mark, Tyrolen, södra och medlersta Ryssland.

Blommar i Juli. — Omvexlar stundom med bredare, nästan om-

vändt-äggrunda småblad; stundom (på Oland och Gotland) med sma-

lare, till en del jemnsmala och helbräddade (endast rotbladens småblad,

enligt ex. i Fr. herb. norm., bredare, nästan aflånga, de medlersta vigg-

lika och vanligen treklufna) : Th. tenuifoliura Sw.

Linné uppställde och beskref först denna utmärkta art i andra

upplagan af Flora suecica. Han upptäckte den i Småland "ad limites

agrorum et in uliginosis cum Myrica".

LsesTADius beskrifver i Botan. Notiser för 1858 åtskilliga denna

arts, isynnerhet högnordiska, varieteter, bland hvilka han också räknar

Th. kemense och Th. rariflorura Fr.

* T. angustifolium Jacq. liknar till de nedre bladen något nästföregående art,

men blommorna äro flockvisa, uppräta. Växer endast på Oland, i Föra socken, der

Fries upptäckte den 1818 (1824).

4. Mindre Ängsrutan
(Thalictrum minus L.)

är till nästan alla delar något mindre och merendels lägre än de före-

gående arterna (omkring fotshög), och har 3— 4-dubbelt parbladiga blad

med korta och breda (rundadt vigglika), 3—5-klufna (m. e. ra. bredt

vigglikt-rutlika, trubbigt inskurna), starkt ådriga, blågröna småblad, och

gråröda, nästan hängande blommor i rikblomraig, mycket grenig, utbredd

vippa. Den utgör egentligen två (om icke tre) särskilda nutida arter,

nemligen

Thalictrum minus L. (Species), som växer på vestra kustens

strandängar ("Th. minus. Lilla småbladet Engieruta" Brora.) och har

refflad, vanligen lägre stjelk, mycket utstående vippgrenar, nästan lan-

settlika (snedt-ovala) smånötter, och

Thalictrum Kochii Fr. (T. minus L. gotl.-res.), som väsJfer

nästan endast på Gotlands torra ängar och ängsbackar, och har slätare,

vanligen omkring alnshög stjelk, mindre utstående vippgrenar, äggrunda

smånötter. "Th. minus (Bauh.) växer öfver hela Gotland i ängarne —
varierar med blåaktiga och ljusa blommor," L. (Vet. Ak. handl. 1741).
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Blommar i Juni, Juli, tidigare än de föregående arterna. — Utbr.

nästan hela Europa (utom det nordligaste); Caucasien och Siberien.

Namnet Thalictrura minus finnes redan hos Bauhin (1671). Fries

har närmare granskat de hos oss hittills under Th. minus inbegripna

arterna och i sin Mänt. III meddelat deras kännetecken och synony-

mer, hvartill han i Botan. Notiser för 1857 lade åtskilliga anmärknin-

gar ora desamma. — Genom sitt lätta, mycket sammansatta bladverk

och sina talrika blommor sakna dessa växter icke en viss täckhet.

c. Frukterna fårade. Blomställningen enkel, ensam klase.

5. Fjellratan
(Thalictrum alpinum L.)

blir endast omkring qvartershög och har enkel, upptill nästan trådsmal

men temligen stel och bladlös (nästan enbladig) stjelk, temligen hårda,

dubbelt-parbladiga blad (o: 3-fingrade, småbladen parl)ladiga), rundade,

inskuret-tandade, små (1^ linie breda), glänsande mörkgröna, under grå-

aktiga småblad och hängande blommor. Blomklasen är under blomnin-

gen lutande (krökt), eller upptill omböjd, men räknar sedan, ehuru blom-

morna alltid äro vända nedåt. Blomkalken är violett; ståndarne endast

omkring 12, knapparne gröiigula; märkena hjertlika. Roten nästan kry-

per och är smal, svartaktig.

Växer på öppna., fuktiga ställen i fjellen (allm.), men är också,

med från desamma nedrinnande vatten, spridd till lägre trakter. Utbr.

Lappland, Norge, Brittanien, Pyrenéerna, Alperna, Karpaterna (Sieben-

biirgen), norra Ryssland, nordliga Asien och Amerika (Canada, New-

foundland, Grönland).

Fjellrutan är en liten täck växt, hvilken Eudbeck d. y. upptäckte

(som svensk) under sin lappska resa (vid Kengis bruk i Torne-Lapp-

mark) och upptog under namnet Thalictrum inodorum orauium mini-

mum (1720). LiNNi; skildrade den sedan i sia Flora lapponica,

Wahlenberg i Svensk Botanik.

Beurling uppräknar (med kritiska anmärkningar) i Botan. Noti-

ser för 1853 "Species scandinavicoe generis Thalictri L."

3. HELLEBORE.E.

Blombladen nästan alltid endast kronlika (vanligen olika) kalkblad.

Frukten enkretsiga (eller ensamma) baljfröhus. Fröen nästan vågräta.

9. Caltha L.

Kalkbladen lika (gula, nästan rundade), vanligen 5. Fröhusen

(5—)8—10(— 15). Fröen nästan trinda, släta.
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1. Kalflekan (Kablekan)
(Caltha pRlustria L).

En mångårig, teraligen upprat eller uppkrökt, glatt och något

vattig ört, som då den börjar blomma är omkring qvartershög men

äldre blir fotshög eller högre. Den har tågig rot, något köttiga och

glänsande, handnerviga och ådriga, naggade, nästan njur- eller hjertlika

blad, hvilka slutligen (mot hösten) icke sällan bli handsbreda. Stjel-

ken är stundom enkel och 1-blommig, men vanligare delad upptill i

tvenne (enkla eller åter tudelade) grenar, hvarje bärande en blomma.

Blommorna äro tumsbreda eller större; kalkbladen klolösa, ådriga, guld-

gula och under något grönaktiga. Fröhusen plattade, något utstående,

sprötade.

Växer i kärr, på stränder och våta ängar, vid bäckar o. d. (allm.).

— Utbr. nästan hela Europa (undant. Italiens och Greklands öar),

vestra och norra Asien, samt norra Amerika.

Blommar mest från slut. April till börj. Juni ("då göken gal,

mörten leker och smöret gulnar"); börjar mogna mot slut. Maj. I

Lappland börjar den blomma först mot slut. Maj och är der, såsom

Linné anmärker, första vårblomman. — Mångenstädes är den så ymnig

att hela sträckor lysa gula då den blommar.

Lika lysande som vanlig, gör sig Kalflekan strax bemärkt och

bildar till och med ett utmärkande drag i växtligheten om våren på

stränder och våta ängar eller vid bäckar. Den växer der sällskapligt,

i stora massor, stundom så täta att hela ängar bli alldeles klädda med

de stora, höggula blommorna. Bladen utveckla sig, liksom blomman,

tidigt, sedan de under vintern legat dubbelvikta och skyddade inom

hinnor. De äro mörkgröna, glänsande och liksom fernissade, så att

vatten ej stadnar på dem. Blommorna äro ständigt öppna och vända

uppåt, obekymrade om väderlekens vexlingar. Växten uppträder under

temligen olika skepnader, men under hvilka kanske flera arter dölja

sig. Än bildar den yppiga, resliga stånd med stora blad och blom-

mor; än blir den liten med mindre blad och blommor och nedtryckt

stjelk. Dertill lärer den stundom bli nästan mångbyggare, i det som-

liga stånd bära endast ståndarbloramor under det andra ha sådana

blommor jemte de tvåkönade.

De saltade och i ättika inlagda blomknopparna kunna ätas som

kapris, men äro något skarpa liksom hela örtståndet. Gult bläck er-

hålles om man kokar blomsaften med alun. — Bien besöka gerna blom-

morna.

Betande kor (och hästar) lemna örten orörd, hvadan de norr-

ländska benämningarna på densamsia Smörfånga, Mjölkbloraster
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(-rosor) och Tre mjölksgräs endast häntyda på växtens blomning

vid den tid då mjölken och smöret ökas. I Mora och Särna kallas

den Bäckblomma, i Orsa och Vestraanland enligt Dybeck Klåd-
blomster. Skabb-blomster emedan den anses orsaka klåda och skabb

då den handteras, i Småland Ka b ba lök (troligen af stjelkarnes kabb-

eller kubblikhet : Dybeck), i Vestergötland o. a. K ab blek a.

Redan Bauhin kallade (1671) växten Caltha palustris (flore sim-

plici). Den är tecknad i Til-Landz' Icones (med nästan cirkelrunda blad).

lO. Trollius L.

Blombladen dels 10—15 (hos vår art) yttre, större och kronlika,

dels (8—)9(—12) mindre, nästan jemnsmala, nedtill skäliga (honing-

alstrande kronblad).' Fröhusen mänga, nästan trinda och raka. Fröen

kantigt ellipsoidiska, glänsande-släta.

1. Bollblomstret
(Trollius europaeus L.)

En storblommig, mångårig, merendels omkring 10—15 tum hög

ört (omvexlai icke sällan större, men ock stundom lågväxt) med hand-

likt 5-delade blad, hvilkas flikar äro smalt-rutlika, 2—3-klufna och så-

gade. Roten är knippadt-trådig, svartaktig. Stjelken är än enkel och

1-blomraig, än har den en eller annan bar, 1-blomraig gren. Blom-

morna äro citrongula (endast "kronbladen" mörkgula), och deras blad

nästan klotlikt slutna, hvadan somliga bland växtens svenska namn (se

nedan). Honingsbladen äro nästan dubbelt kortare än de andra, breda

och skäliga, blombladen, men lika långa som ståndarne innan deras

knappar uppbrustit (sedan bli ståndarne längre). Fröen svarta.

Växer på skogsängar, i lundar och hagar i nästan alla landskap

men i somliga allmän (t. ex. Lappland), i andra sällsynt eller enstaka.

— Utbr. hela Europa undant. Portugal, nästan hela Spanien, Grekland

och Turkiet; i Caucasien.

Blommar från medl. Maj, Juni till börj. Juli, då den mognar. —
Omvexlar med mindre blommor.

Örten är endast obetydligt skarp men ätes likväl icke af boska-

pen. Blomman har behaglig lukt och pryder mångenstädes på landet

stugornas väggar och golf på högtidsdagar. I Norrland bådar den

laxens ankomst, hvadan den der kallas Laxblomster. Annars har

växten sina olika benämningar mest med hänsyn till dess boll- eller

klotlika blommor, såsom Skån. Ängbollar, Smal. Ängknappar,
Vestg. o. a. Smörbollar, Ostg. BuUbloraster. I Jemtland kallas

den Valkullor (valar = de fjellsluttningar h varpå växten trifves sär-
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deles bra) och V algull (gull — alla gula blommor, men också andra

t. ex. Blågull) : R. Dybeck, på Öland, enligt Lindberg, Dall a dockor.

RoDBECK d. ä. upptager i sin Vallis Jacobaea (en förteckning på

de växter, som odlades på Jacobsdal = Ulriksdal), 1666, Boll-blomstret

under namnet Ranunculus globosus. Linné kallar det (i Flora lappon.)

en praktblorama, som genom sina gula blomklot gör Lapptrakterna be-

hagliga att skåda.

tt. Aqiiilegia L.

Kalkbladen 10, de 5 inre (: kronbladen) upptill trattlikt-strutlika

med inåt sned mynning, under blomman hornlika, ihåliga, med körtel-

artad (boning-alstrande) spets. Fröhusen 5. Fröen glänsande-släta (ägg-

runda).

1. Åcklejan
(Aquilegia vulgaris L.).

En mångårig, omkring alnshög, rak och mångblomraig ört med

dubbelt-3-fingrade blad, kort och bredt (3-)flikiga och naggade, tums-

breda, under blågröna småblad. Blommorna bilda vippa och äro lutande,

omkring 1^ tum breda, vanligen blå (nästan violetta), stundom hvita

eller blekröda.

Växer i steniga lundar eller på buskiga backar, i södra och raed-

lersta Sverige. Vild är den icke allmän, men förekommer icke sällan

förvildad såsom varande en allmänt odlad trädgårdsväxt. — Utbr. nä-

stan hela Europa utom det nordligaste och Turkiet, Greklands öar; i

Caucasien, Siberien.

Blommar från medl. eller slut. Juni till in i Aug. ; mognar mot

slut. Juli. — Är vanligen glatt eller nästan glatt; mera sällan är stjel-

ken hårig. — Hos den odlade växten omvexla blommorna mycket:

purpurröda, violetta, blekröda, hvita, stundom utan sporrar och dubbla.

Acklejans örtstånd är snarare något beskt än skarpt, men fröen

lära vara drastiska; de ha brukats mot skabb och onda sår hos barn.

— Bien hemta honing ur blommornas sporrar.

E-edan en del gamle botanister kallade denna växt Aquilegia

(Bauhin, 1671, A. silvestris), andra Aquilina och Aquileja (hvadan sven-

ska benämningen Ackleja, Akerleja). Man liknade nemligen blomspor-

rarne vid örnklor (aquila = örn). — Då Linné utgaf första upplagan

af sin Flora suecica var växten endast genom J. Leche känd såsom

svensk (mellan Helsingborg och Påhlskiöp, på Strandberget). Sedan såg

Linné den sjelf på Kinnekulle (Vestgöta-resan, sid. 32).
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tS. Aeonltuiu L.

(Stormhatt- slägtet).

Kalkbladen oregelbundna, neniligen 5 yttre kronartade, det öfversta

större, hvalf- eller b.åtlikt-kupigt (o: hjelmen), och 2 inre, i den sist-

nämnde inneslutna, mycket långt kloade. sporradt strutlika blad (bonings-

sporrar eller s. k. kronblad); de tre andra kronbladen äro små och

smala eller otydliga. Fröbusen 3 (eller 5). Fröen skrynkliga. — Mång-

åriga, prydliga örter med handlikt delade blad och klasvisa blommor.

1. Nordiska Stormhatten
(Aconitum seplentrionale Koell. — Aconitum lycoctonum L. suec- ).

Klibbhårig, rak, 2—3 alnar hög, med lång, rikbloramig blomklase.

Roten är grenig. Bladen äro 3—7-klufna och flikiga (mångklufna), de

nedre stora och breda. Blommorna blå, stundom nästan hvita (gul-

aktigt-); hjelmen kägellikt-cylindrisk; honingssporrarne nästan uppräta

med sammanrulladt horn.

Växer vid bergs- och fjelhötter i Lappland och norra Sverige till

Dalarne och Vermland. F. ö. i Norge, norra Finland och Ryssland. —
Blommar om våren och sommaren ("bör räknas bland tidiga blommor").

Nordiska Stormhattens rot är ganska giftig, och lärer det i Norr-

land brukas att koka den med vatten att dermed döda ohyra, eller

lägga den sönderstött i mjölk till "flugraat". Bladen torde vara mindre

giftiga, åtminstone tidigt om våren, och torra äta kreaturen dem bland

höet, Linné berättar omständligt i sin Flora lapponica, huruledes han,

på sin resa genom Medelpad, en gång fick till sin stora förvåning skåda

huru de späda bladen samlades, kokades och, utan ringaste olägenhet,

förtärdes. Utan förklaring på denna högst oväntade utgång har Linné

icke lemnat oss; han frågar om icke orsaken finnes deruti att bladens

giftämne antingen utvecklas först sednare eller att detsamma förstörts

genom kokningen. "Då jag, säger han, tidigt på våren genomreste

Medelpad, fick jag se en qvinna, som samlade blad af denna Aconitura-

art. På min fråga hvartill hon tänkte använda dem, svarade hon: till

mat. Som jag trodde det hon tog bladen för att vara Geranii-blad,

ville jag upplysa henne om misstaget och besvor henne (per superos

et inferos) att hon icke skulle tillaga det minsta deraf. Men hon, som

å sin sida trodde mig icke känna växten, svarade att här ingen fara

vore, att hon rätt väl kände örten och många gånger ätit den o. s. v."

Linné såg henne sedan tillreda bladen och både henne, man och barn

förtära dera med det oväntade resultat, vi nyss omtalat. Också äter

boskapen bladen tidigt på våren men ratar växten vanligen längre fram;
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då kokar allmogen dekokt på den mot boskaps- och annan ohyra (hva-

dan benämningarna Lusgräs, Lusflok, Hundflok i Jemtland).

Före Linné hade Rudbeck d. y. iakttagit denna växt under sin

lappska resa. Linné behandlade dess historia utförligt i Flora lapponica

och upptog arten i Flora suecica såsom Aconitum Lycoctonura. Wah-
LENBERG skildrade den i Svensk Botanik.

I Schefferi Lapponia (1673) omtalas växten enligt Samuel Rheen

(pastor i Pite-Lappm.), som nämnt den bland "grses, som pao andre

orter ey vaexa", och huru "ther vaexer ett graes, som Lapparna kalla

reen kool, eller Lappskograes, efter des blomstret aer i anseende soom

een Lappskoo" o. s. v., samt slutligen "intet creatm* geter detta gräset,

uthan sky derfoer, saosora foer itt foergiff (förgift)".

2. Vanliga Stormhatteo
(Aconitum Napellus L.)

är mindre än föregående art, upptill kortluden, och har tapplikt-knölig

rot, rak och stadig, enkel stjelk, (3—)5-de]ade (nästan fingrade) blad

med vigglika, smalt flikade småblad och mycket tät, mångblommig klase.

Blommorna (Dal. Munkhattar, Munkmössor) äro mörkblå, små-

håriga; hjelraen bågkrökt båtlik, honingsporrarne nästan vågrätt lutande

med kort, krökt horn.

Växer på skuggiga skogsängar oqh kärrmarker, vid bäckar, säll-

synt, nemligen på ett ställe i Dalarne (Runn-trakten, bland Gråal, "nära

Falun, på min svärfars, D. Moraei, gård Stärashögen, vid bäcken bland

alar" : L. Fl. suec), ett i Södermanland (Åkers socken vid Berga-ån)

och ett i Skåne (vid Haslemölla, Veberöds socken). — Utbr. genom

Europa undant. Lappland, Norge, Irland, Holland, Belgien, Portugal,

nästan hela Italien, Greklands öar, Turkiet, Ryssland; i Siberien. —
Blommar i Juli och Aug. (Sept.).

Denna art är så giftig, att blott man tuggar bladen kännes ge-

nast kyla och torrhet i halsen. Desamma, samlade innan blomningen,

äro, såsom extract eller pulver, verksamma mot gikt och podager, rheu-

matism, körtelsvullnader, envisa frossor ra. m.; också finnas de på apote-

ken (Acon. Folia recentia et siccata). Roten liknar något små rofvor,

hvadan artnamnet. Pulveriserad och blandad med smör, dödar den

råttor och andra djur; dekokt på densamma dödar vägglöss. J. Mo-

Raeus omtalar (Vet. Ak. handl. 1740) rörande denna art "en händelse

genom en giftig ört, Blå Stormhatten kallad", då "Fäldtskären Jans-

sen" på trots åt den i en trädgård tagna växten med dödlig utgång.

Han tillägger att "på Stämshögen låter man, så snart höet på ängen

är bärgat, tjenstfolket upphemta denna ört mellan buskarna att getterna
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ej må skadas, hvilka dö hopetals sä framt det något år skulle för-

summas".

Växten hette hos de gamle botanisterna, såsom hos Lobblius

(1576) och DoDONfeus, Napellus, hvilken benämning Linné bibehöll så-

som artnamn.

* Aconitura Cammarum L. liknar temligen föreg. art, men är glatt och har

glesblommig, bugtig klase. Bladflikarne äro bredare, trubbigare och icke så talrika.

Blonihjelmen är kägellikt-hvalflik; honingsporrarne uppräla eller enedt lutande. — Växer

endast i Halland (vid Fylleåns stränder) och vestra Småland (3- Munkhattar enl.

Fkies). Blommar i Juli, Aug.

Fries' Novitier innehålla vigtiga bidrag till våra Åconiters karak-

teristik och intressanta upplysningar rörande deras historia. Lindbergs

uppsats i Vet Ak. förh. 1865 (med teckn.) belyser närmare rotknölar-

nes bildning och natur, särdeles hos A. Napellus.

13. UelpUiniiim L.

Kalkbladen oregelbundna, kronartade, det öfversta yttre sporradt,

om- och inneslutande ett ensamt inre kupigt, urnupet (o: 2 blad

sammanväxta) och likaledes sporradt (det s. k. kronbladet; hos utländ-

ska arter äro "kronbladen" flera). Fröhusen hos vår art ensamma,

Fröen skrynkliga.

1. Riddarsporren
(Delphinlum Consolida L.).

En vanligen omkring fotshög, glatt eller mycket svagt hårig, ett-

årig ört med 3-fingrade blad, smalt-mångdelade småblad och klart mörk-

blå, långt och nästan rakt sporrade blommor i utspärradt grenig vippa.

Växer på åkrar (helst råg-) och gärden i södra och raedlersta

Sverige. Utbr. nästan hela Europa utom det allra nordligaste; i Cau-

casien, på Canariöarne; naturaliserad i norra Amerika (För. Staterna).

— Blommar i Juni, Juli till medl. Aug.; mognar slut. Aug., börj. Sept.

Genom sina klart himmelsblå blommor blir Eiddarsporren ett sär-

deles vackert ogräs, utgörande, jemte Blåklint och Klätt (Agrosteraraa)

en verklig åkerprydnad under det den blommar. Dess örtstånd, men
ändå mer fröen, räknas till diuretica och anthelmintica. Om blomsaften

utpressas och kokas med alun erhåller man ett vackert blått bläck. —
Torra blommorna lära stundom brukats att blanda bland tobak för

att göra dess utseende behagligare "ut gratior appareat magis quara

evadat" L.

De gamle botanisterna (Camerarius, DoDONaeus) kallade växten

Consolida regalis (hvadan dess artnamn) och Flos regins silvestris, hvilka
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lysande namn den erhöll för sin inbillade verksamhet att läka sår, att

underbarligen bevara och stärka ögonen m. m.

4. P/EONIEiE.

Foder och krona m. e. m. olika. Frukten hos vår art bär. —
Ståndarknapparne bristande inåt (snedt).

lA* Actsea L.

(Trollbär Fr.).

Foderbladen 4(—5), hvitaktiga, mycket flyktiga. Kronbladen 4

(—5), smala, lansettlikt-spadlika. Märket stort, snedt, utan stift. Fruk-

ten ett 1-rummigt bär; fröen vågräta, platta, släta, talrika.

1. Paddörten
(Actaea spicata L.).

En mångårig, fots- eller alnshög ört med stora, dubbelt eller tre-

dubbelt-trefingrade blad, små, hvita blommor i tät, kort, nästan ägg-

rund, klase och (vanligen) purpursvarta, omkring ärtstora bär (o: Padd-

bär, Vesterb. Hundbär, Hels. Trollbär, Nerik. Iktebär). Eoten

är något köttig, stor och stark, mörkbrun, nästan vågrät, med trinda

och tätt ringlade grenar; stjelken nästan bar. Rotbladen äro långskaf-

tade; småbladen sågade; de medlersta 3-flikiga, de andra äggrunda.

Kronblad och ståndare äro hvita, nästan lika långa (omkring 2 linier).

Växer i lundar och bördigare skogar, helst vid klippor eller bland

stenar på mullrik mark (i skugga). — Utbr. genom Europa undant.

Holland, Irland, Portugal, Spanien, Italiens och Greklands öar, Turkiet;

i Caucasien, vestra Siberien. — Blommar från medl. eller slut. Maj tills

mot slut. Juni; mognar vid slut. Juli.

Genom sitt vackra och ansenliga bladverk och sina svarta, glän-

sande bär pryder Paddörten de ensliga ställen, der den merendels bo-

sätter sig. Dess blommor lukta nästan som fläder och hela örten luk-

tar något äckligt, men tyckes behaga paddor och grodor, åt hvilka

dess blad lemna skydd och skugga, hvadan namnet. Rötterna äro dra-

stiska, nästan giftiga, skarpa och beska; stark dekokt på dem lärer för-

drifva väggohyra. Också bären äro giftiga (L.); ett enda bär skall kunna

döda en höna e. a. fogel. Om de kokas med alun erhåller man ett

temligen svart bläck, och på ylle och silke kunna de sätta en vacker

och varaktia: mörkbrun färg.

Nyman. Sv, Farterog.
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XXXV. BERBERIDEiE.

fl. Berberis L.

1. Berberis-basken
(Berberis vulgaris L.).

Har 2—5 alnar höga, uppräta stammar med utstående, kantiga,

torniga (taggiga) grenar, smalt-omvändt-äggrunda eller ovala, uddsågade,

i taggvecken knippvisa, som unga sammanrullade blad, gula, dubbelt-

6-bladiga, 6-ståndrade, 1-spirade blommor och 1-rumraiga, vanligen 1—2-

(stundom 3—4)-fröiga bär. Barken är grå, bastet höggult, veden blek-

gul; roten är gul inuti. Törnarna (taggarna) äro till större delen

delade i 3 eller 5 (handlikt). Blommorna bilda lutande klasar, hvilka

utgå ur bladknippena; deras kronblad äro nedtill på insidan besatta

med två brandgula, glänsande knölar (körtlar), mellan hvilka ståndar-

strängarne, en och en, äro inpassade. Ståndarknapparne uppbrista med

två klaffar, en åt hvar sida, hvarvid mjölet (pollen), som är samman-

hängande, dragés med. Märket är stort, rundadt-sköldlikt. Bären äro

glänsande skarlakansröda, något kantigt ellipsoidiska med surt-vattigt

kött (hvadan busken ock benämnes Surtorn).

Växer i skogar, lundar och hagar, på steniga backar, berg- och

backsluttningar, i södra och medlersta Sverige (särdeles ymnig vid Mä-

laren), till Gestrikland. — Utbr. genom hela Europa (undant. det allra

nordligaste) till Caucasien, Mindre Asien; inkoml. i norra Amerika (Ca-

nada och norra Staterna).

Blommar i Maj, Juni; mognar mot hösten och bären hänga qvar

på busken öfver vintern. Blommorna lukta fränt.

Berberis-buskens ståndare äro märkliga både för det ovanliga sätt,

hvarpå deras knappar uppbrista (se ofvan), som för den egua känslig-

heten (retligheten) hos strängarna. Dessa sednare äro något smalare

vid midten och der inklämda mellan kronbladskörtlarne, hvarigenom de

hållas närmade till kronbladen, men draga, genom sin retlighet, ihop

sig (bli smalare) då något (t. ex. en insekt) berör dem nedtill, lerana

kronbladen och närma sig spänstigt intill spiran. Detsamma kan man

få se tydligt om man med en nålspets vidrörer dem nedtill på inre

sidan; likväl endast innan knapparna öppnat sig, emedan strängarne

sedan icke längre äro retliga. "Då bien, för att söka honing, vidröra

ståndarsträngarne, närma sig knapparna till märket och utkasta sitt

pollen, hvilket kan eftergöras med en liten nål", säger Linné (Fl. suec.

ed. II), citerande "Baal hortul. monspel." (upptäckaren?). Också andra
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insekter träffar man sysselsatta att i bloraraorna upphemta sitt byte från

kronbladens honingskörtlar. Härunder vidröras de, såsom vi sett, ret-

liga ståndarne med det resultat, vi också omtalat. Om man slår på

eller skakar busken, då blommorna äro riktigt utslagna (men innan

ståndarknapparne öppnats), så resa alla ståndarne upp sig på en gång

och icke sällan göra också kronbladen samma rörelse. — De talrika

bärklasarne utgöra buskens prydnad om hösten och vintern.

Både stammens och rotens gula innerbark lärer ha purgerande

egenskaper. Polackarna skola koka isynnerhet roten med alun för att

färga läder brandgult (med lut citrongult). Dekokt på färska barken

färgar ylle gult (sådan skall också vara nyttig mot torsk), och med

dekokt på roten kan trä betsas och papper färgas vackert gult. Ve-

den (både rotens och stammens) är vacker, temligen hård och passar

bra till faneringar. De unga bladen äro syrligt sammandragande och

rekommenderas till tuggning mot slappt tandkött. Bären äro under

omogna tillståndet starkt sammandragande, men väl mogna lemna de

en helsosamt-syrlig saft och med socker ett ypperligt och smakligt gelé,

båda delarna nyttiga till soppor och dryck i febrar och diarrhéer; också

upptagas bären i farraakopén (Baccae Berber.). Deras syra liknar ci-

tronens och kan ersätta sådan; saften ger med alun ett högrödt men

mindre beständigt bläck. — Pairabergs Ortekrantz säger att om man

tager rot eller bark, stöter den och påbinder "ther pilar, kulor eller

andra stycken äro blifne uti kroppen fastnade, så utdrager thet thero

utan någon sveda eller opskärelse"!

Berberisbusken är ganska lämplig till häckar, men bör icke plan-

teras nära åkrar emedan den "rost", som gerna angriper bladen, spri-

der sig till säden.

Redan C.oierarius kallade denna buske Berberis vulgaris (eller

Crespinus), Bauhin (1671) Berberis duraetorum. På Linnés tid var

den hos oss sällsyntare än nu, och han ansåg den icke vara ursprung-

ligen inhemsk i Sverige utan genom foglar spridd från trädgårdarne.

"Habitat passim in siivis Uplandiae, ex hortis inquilina facta ope passe-

rum". Fl. suec. ed. II. — Eetzius utgaf, såsom akademisk disserta-

tion (1807), en "Botanico-Oeconomisk afhandling om Berberis-Buskens

nytta och skada" (£1 sidor).
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XXXVI. PÄPAVERACEI.

Foderbladen 2, flyktiga. Kronbladen hos våra 4. Ståndarne hos

våra arter talrika.

1. Papaver L.

(Vallmo-slägtet).

Märket rundt-sköldlikt, strålstrimmigt. Fröhuset med 4—20 in-

strålande, nästan skiljevägglika fröfästen (lika många som märkets strå-

lar); det brister slutligen med lika många små hål under märket. Fröen

utan bihang. — Ettåriga (våra), omkring 1—2 fot höga örter med

hvit mjölksaft, pardelade eller dubbelt pardelade blad och stora men

flyktiga blommor (o: Fall bl o ms t er).

1. Råg-Vallmon
(Papaver dubium L.)

har (nedtill) utstående-borsthårig stjelk, blekt skarlakansröda, omkring

tumslånga, breda, naggade kronblad (icke sällan bredare än långa), upp-

till syllika (smalare) ståndarsträngar, 6—8-stråligt märke och nästan af-

långa, fårade, glatta fröhus. Roten är hvitaktig, lång och smal. Blad

och foderblad äro vanligen håriga.

Växer på åkrar (särdeles råg-), gärden, grus- och sandbackar o. d.

i södra och medlersta Sverige. — Blommar i Juni, Juli. — Vid Ca-

tania på Sicilien samlade förf. den alldeles mogen redan i slut. Maj.

— Förekommer stundom nästan glatt.

Utbr. genom hela Europa undant. det allra nordligaste; i Cauca-

sien, på Canariöarne; naturaliserad i norra Amerika (Pensilvanien).

Eågvallmon bör väl egentligen räknas till åkerogräsen, men är

onekligen ett bland de vackraste och sällan så ymnig, att den blir be-

svärlig. Märkligt nog att Linné icke mycket uppmärksammade denna

art; kanske också den på hans tid var mindre utbredd än nu. Han

nämner den (enl. Whlnb.) visserligen en gång i Vestgöta-resan, men

den saknas helt och hållet i hans Flora suecicas första upplaga.

j2. Klabb-Vallmon
(Papaver Argemone L.)

är nästan tilltryckt (och glest) borsthårig och har mörkröda, på insidan

nedtill svarta, temligeu smala kronblad, upptill bredare ståndarsträngar,

(4—)5-stråligt märke och klubblika, nästan 5-kantiga, vanligen borst-

håriga fröhus. Bladen äro smalt-delade.
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Växer på åkrar (o: Skån. Agersilke) och annan odlad mark,

på grusiga eller sandiga gärden o. d., i södra och medlersta Sverige,

temligen allmän i Skåne, på Oland och Gotland, men annars m. e. m.

sällsynt eller spridd. — Utbr. genom Europa undant. det nordligaste

(och Portugal, Sicilien, Turkiet); i Algerien, Mindre Asien.

Blommar i Juni och Juli. — Har stundom hårbeklädnad endast

nedtill, så att t. o. m. fröhusen bli alldeles glatta, och stundom äro

kronbladen flikiga och sargade.

Bauhin kallade (1671) växten Argemone capitulo longiore, hva-

dan dess artnamn. — Linné anmärker i sin Skåne-resa (sid. 208) skill-

naden i ståndarsträngar, pollen och märke mellan denna och nästa art

(Klot-Vallmon).

* P. Rhoeas L. (Klot-Vallmon), som har mörkröda blommor, större än hos de

föreg., och nästan klotrunda, glatta fröhus, växer spridd i södra och medlersta Sverige,

dels på åkrar (sådd med säden) dels nära bostäder emedan den odlas mycket som pryd-

nadsväxt.

* P. somniferum L. (Opii-Vallmon). Förekommer stundom förvildad i eller

nära trädgårdar, der den odlas.

Vallmo-arternas blommor utslå icke samtidigt (på samma stånd).

Under knopptillståndet hänga de på sina långa, i spetsen omkrökta

men annars raka, skaft alldeles nedåt. Sammaledes också, till skydd

för ståndarne, då regn hotar. Endast vid solsken äro de öppna och

de utslå tidigt på morgonen.

H. Chelidoniuni L.

Märket 2-läppigt. Fröhuset skidlikt, jemnsmalt, alldeles 1-rummigt,

med 2 trådlika fröfästen, hvilka, då fröhusets 2 skal slutligen lossna,

qvarstå såsom en ram. Fröen med kamlikt bihang (o: ärrknöl).

1. Svalörten
(Chelidonium majus L.).

En mångårig, nära alnshög, något blåaktigt grön, temligen späd

ört, som hyser en ymnig, brandgul mjölksaft och har parbladiga blad

(med uddblad) och gula, medelstora blommor, hvilka bilda 3—8-blom-

miga flockar med små, hårbräddade svepen. Eoten är rostbrun (torr

nästan svart), sned, upptill något knöligt köttig, nedtill grenig och tå-

gig. Stjelken är, liksom bladens isgrå undersida, besatt med något

krusiga, hvitaktiga (genomskinligt), ledade hår. Bladen äro tunna, 2—5-

pariga; småbladen inskuret naggsågade eller dubbelt-naggskurna, trub-

biga; det udda småbladet är icke sällan bredt-oravändt-äggrundt och

vingkantar eller örar bladets medelnerv; de andra äro äggrunda eller
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elliptiska (och uågot hjertlika) och de medlerstas skaft bära vanligen i

nedre kanten en mindre bladdel (öra), som icke sällan sammanhänger

med bladets medelnerv. Kronbladen äro omvändt-äggrunda, med bred

klo. Fröhusen äro 1^ tura långa; deras skal något knöliga af de nä-

stan ägglika fröen, h vilkas bihang är hvitt, uppsväldt-köttigt, strimmigt.

Växer på skyddade eller skuggiga ställen, såsom vid berg, gärdes-

gårdar, bland buskar, vid byggnader, helst bland grus och stenar, i

trädgårdar o. a. — Utbr. hela Europa; Siberien, Canariöarne ; naturali-

serad i norra Amerika (Förenta Staterna).

Blommar från Maj, Juni till Aug., Sept. ; mognar från börj. Juli.

— Få ett ställe i Skåne (nära Ringsjön) har den inskuret-naggade

kronblad och nästan dubbelt längre, vridna fröhus (Fr. Nov.).

Redan tidigt om våren visar sig Svalörtens späda grönska; det

är dess rotblad, hvilka nyss utvecklat sig och utträtt ur sitt väl om-

bonade vinterläger. Hela den unga växten sväller redan af gul mjölk

och snart utveckla sig blommorna, hvilka sedan efterträda hvarandra

under en längre tid, ehuru hvar blomma räcker endast helt kort. Frukt-

ämnena äro dubbelvikta i knoppen, men räta ut sig då densamma öppnas.

Svalörten har i växande tillstånd en obehaglig (äcklig) lukt och

skarp-besk smak. Extrakt på örtståndet och roten, brukadt under längre

tid, lärer gagnat i förstoppningar, tröga vätskor, blekpussighet och

vattensot, liksom thé derpå i podager och sten. Fordom trodde man

att örten (för sin gula saft) kunde bota gulsot (Palmberg). Bladen

skola vara sårläkande och -renande och med dekokt på örtståndet (och

roten) kunna rötsår hos hästar tvättas. — Växtens gula "mj^lk" är

frän och skarp så att den rodnar huden och ibland kan borttaga vår-

tor och revormar (o: Revorm gräs i Nerike, Gotl. Ringorragräs;

isl. hringorms revorm). Har stundom använts mot fläckar på horn-

hinnan (en droppe "mjölk" drypen i ögat). Torra örten är nästan all-

deles kraftlös. — Blommorna besökas mycket af bin och göra vaxet

citrongult.

Redan Fuchsius (1542) kallade denna växt Chelidoniura raajus,

hvilken benämning, liksom den svenska (kelidon - svala), grundar sig

på 'en gammal tro att svalungarne äro blinda då de utkomma ur ägget,

och att modern då bestryker deras ögon med växtens gula mjölk, hvar-

igenom hinnan som täcker dem skulle brista — allt lika ogrundadt.

Ett annat, icke ovanligt namn på växten, S kelört, tyder på samma

mjölks anseende mot skelögdhet, liksom också allmogen hyser stor tillit

till densamraas förmåga att fördela sårnader och utslag. Då örten,

såsom icke sällan händer, växer pä kyrkogårdar, tror allmogen att den

dragit den skarpa saften till sig ur döda kroppar, hpadan den anses
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med en viss leda (Dybeck). I Skåne lärer växten kallas Sön n er-

dö n nes, hvars härledning är obekant.

3. Crlaiiciuni Sep.

Märket stort, under blomningen tjockt-2-läppigt, slutligen 3-(4-)

spetsadt-knopplikt (mösslikt). Fröhuset skidlikt, jemnsraalt (mycket långt),

2-ruraraigt, med svampig, gropig mellanvägg. Fröen utan bihang.

1. Strandvallmon
(Glaucium luteum 8cp. — Chelidonium Glauciiim L.).

En tuårig, alns- eller fotshög, blå- eller gråaktig ört med något

tjocka, bugtflikiga eller pardelade, särdeles yngre hvitaktigt-borsthåriga

blad, stora (omkr. 2| tum breda) gula blommor och ända till qvarters-

långa (stundom nära dubbelt längre) fröhus. Den har något vattig, i

roten gul, saft.

Växer på Bohusläns hafsstränder (sälls.). — Utbr. Europa utom

det nordligaste och Holland, Belgien; Mindre Asien, Algerien, Canari-

öarne.

Blommar i Juli och Aug. — Vid Catania på Sicilien samlade

förf. den temligen mogen i medl. Maj.

Färska örten pressad eller, om vintern, dess extrakt har använts

mot veneriska åkommor. Då den krossas eller stötes märker man en

tydlig opii-lukt.

SwARTZ upptäckte (1782) denna växt, som svensk, i Bohuslän,

men han antecknade icke stället närmare. Stud. Linderot fann den se-

dan (1824) i Qville socken.

XXXVII. FDMARIÄCE^.

Kronbladen 4, det uppåt vända sporradt, de båda sidobladen sam-

manklibbade med gpetsarne. Ståndarne tvåbrödrade, såsom det tyckes, 6

med 1-rummiga sidokuappar (o: 4 ståndare, 2 tudelade); den ena sträng-

knippan har ett smalt, i kronsporren inneslutet, bihang.

1. Corydalis P.

Fodret (vanligen) intet eller mycket otydligt. Nedre kronbladets

bas bred och pucklig. Stiftet varaktigt. Frukten 3kidIikt-2-skaligt,

mångfröigt fröhus. Fröen (glänsande-svarta) med karalikt bihang (ärr-
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knöl). — Mångåriga, späda, glatta örter (lundväxter) med nästan löklik

rotknöl (o: si. Bulbocapnos Brnh.), dubbelt-3-fingrade, tunna blad, täta

eller temligen täta blomklasar och stora, örtartade blomskärmar.

1. Hålrotsörten
(Corydalis tuberosa DC. — Fumaria bulbosa y L. fl. suec.)

blir icke sällan fotshög eller större, är blekt och blåaktigt grön, och

har tumsbred, nästan delad, inuti gulaktig, hålig rotknöl (o: C. cava

Schw. Koert.), enkel (och fjällös) stjelk, spetsiga, vanligen hela blom-

skärmar och nära tumslånga, kroksporriga, hvita eller röda blommor.

Växer på buskiga ängar och i skogslundar i Skåne (allm.), Hal-

land och på Öland; dessutom i Småland (Eds socken) och vid Om-

berg. — F. ö. utbr. genom Europa undant. Norge, Lappland, Finland,

norra Ryssland, Turkiet, Grekland, Italiens öar. — Blommar i April, Maj.

Hos LoBELius (1576) och DoDONaeus (1616) heter Hålrotsörten

(egentligen dess rotknöl) Radix cava, TABERNaeMONTANUS (1625) kallade

den Fumaria bulbosa. Dess rotknöl nyttjades fordom i medicinen och

fanns på apoteken under namnet Aristolochite fabaceae radix. Den är

mycket besk, något aromatisk, lindrigt sammandragande och skarp. Den

begagnades dels såsom extrakt, mot mask, dels såsom pulver till att

rena sår och mot benröta. — Leche anmärkte växten först i Skåne,

Fogelsång och Blentarp Lillevang (Primitise); Fries upptager den redan

i första upplagan af sina Novitier och omtalar att Retzius sagt sig

ha tagit densamma många gånger i Skåne.

2. Jordröksörten
(Corydalis bulbosa DC. — Fumaria bulbosa a L. fl. suec.)

har omkring nötstor, inuti tät och hvit, nästan löklik rotknöl, 1-fjällig

stjelk (vanligen med en gren ur fjällvecket), vigglika, vanligen smalt-

inskurna blomskärmar, och omkring ^ tum långa, mera raksporriga,

rödvioletta blommor, hos hvilka de inre kronbladens rygg är smalt kan-

tad. Den utgör egentligen tre olika arter, hvilka alla växa i lundar

eller på buskiga backar, blomma mot slut. April till slut. Maj, då de

mogna, och borttorka sedan ända till rotknölen. 'j>

* Corydalis solida Sm. (C. digitala Pers.) har mångblommig och temligen

lång, rak klase, kröktare kronsporre och nedtill knäkrökt stift. Roslagen ; Upsala (Funbo)

och Stockholm (förv.); Blek. {vid Ronneby); Skåne (sälls. i nordöstra delen och troligen

förv. : Aresch. F. 5. i nästan hela Europa; i Algerien, Mindre Asien, Caucasien, Si-

berien. Genom det knäkrökta stiftet är denna art lätt skiljd från de båda nästa, hvilka

komma hvarandra temligen nära.

* Corydalis läxa Fr. har tät, lutande klase med stora blomskärmar, rakare

kronsporre, knälöst, nästan rakt stift och lansettlika, långt och svagt skaftade fröhus.
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— Upland, Södermanland (Östergötland, Småland, Skåne). Är icke sällan storväxtare

än de båda andra närstående arterna. — Fr. Nov. mänt. III.

* Corydalis Lobelii Tausch liknar föreg. art men är vanligen mindre till alla

delar, har blekare blommor, uppstigande stift och äggrundt-lansettlika fröhus på åtmin-

stone dubbelt kortare, stadiga skaft. — Södra och medlersta Sveriges östra delar. F. ö.

i Danmark, Sachsen, Böhmen, Österrike, Steyermark. — Omvexlar stadigare med tät,

uppstående klase, och slakare med glesare, lutande klase (o- C. pumila K.).

Dessa täcka lundväxter vakna ur vinterdvalan vid första tecken

till vår. Då ligger också deras näring, redan sedan det föregående

året, i ordning i den stärkelserika rotknölen, på och utur hvilken den

egentliga knoppen utvecklas och ur hvilken den hemtar de ämnen, sona

den behöfver för att utvecklas i blad och blomma. I knoppen ligger

den späda stjelken hopvikt, men rätar ut sig då blommorna börja synas.

Ståndarknapparue öppnas långt innan blomman utslår och pollen klibbar

såsom små gula massor vid märket. Frukterna och fröen mogna ti-

digt under det rötterna och de nu mycket utväxta bladen ersätta de

ämnen, som knölen mistat under växtens utveckling, så att i densam-

ma liksom uppläggas nya näringsförråder till nästa år. Då träd och

buskar blifvit väl löfvade, vissna Jordröksörterna, gå till hvila och upp-

vakna icke förr än nästa vår. De växa mest sällskapligt och gruppvis.

— Eotknölen är snarare sötaktig än besk.

I sin Flora suecica upptager Linné Jordröksörten endast för Ros-

lagen (skärgården), men skildrar den temligen noga.

3. Nunneörten
(Corydalis fabacea Pers. — Funiaria bulbosa ^ L. fl. suec.)

blir vanligen endast 3 till 5 tura hög, är blåaktigt grön och har ärt-

eller nötstor, inuti tät och hvit, nästan löklik rotknöl, 1-fjällig stjelk

(vanligen med en gren ur fjällvecket) och kort (icke sällan endast 3—5-

blommig) blomklase med nästan äggrunda, vanligen hela blomskärmar;

blommorna äro nästan raksporrade, något kortare än Jordröksörtens,

nästan purpurröda, och de inre kronbladens rygg är bredt kantad

(vingad).

Växer i lundar och på bördigare backar under eller bland buskar,

vid skuggiga berg, i södra och medlersta Sverige, till Medelpad och

Jemtland (Areskutan). — Utbr. medlersta (och norra) Europa, Italien

(undant. Sicilien, Sardinien), södra och medlersta Ryssland. — Blommar

i April (tidigare än Jordröksörten) och Maj; mognar vid slut. Maj och

borttorkar sedan alldeles.

I sin Flora suec. upptager Linné arten blott för -Upland, men

meddelar åtskilligt till dess karakteristik. Wahlenberg skildrade den

sedan närmare i sin Flora lapponica (norska Nordlanden).
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Såsom vi redan sett, utgjorde alla här skildrade Corydalis-arter

hos Linné blott en enda art (o: Fumaria bulbosa). Wahlenberg
(Flora suec.) antager tvenne arter. Hartman, i de tre första uppla-

gorna, upptager tre arter: C. bulbosa, Halleri, fabacea. I fjerde uppl.

delar han C. Halleri i två arter: C. solida Sm. (sälls.) och C. Lo-

belii Tausch (med C. läxa Fr.). Drejer meddelade i Botan. Notiser

för 1842 en uppsats "Ora de skandinaviske arter af Corydalis med

knollet Kod", deri han leranar vigtiga bidrag till dessa växters karak-

teristik och synonyrai. Fries behandlar desamma kritiskt i sin Nov.

mänt. III och Th. Fries meddelar i Botan. Notiser för 1854 alla till

sagde grupp hörande svenska arters kännetecken.

'£. ff^uniaria (L.).

Fodret 2-bladigt (litet och hinnaktigt men tydligt). Nedre kronbla-

dets bas smal. Stiftet lossnande. Frukten 1-fröig, icke uppbristande

nötskida (liknar en liten rund nöt). Fröet utan bihang. — Ettåriga,

späda och slankiga, glatta örter (ogräs) med enkel rot, dubbelt (eller

trediibbelt) parbladiga blad samt långa och vanligen glesa blomklasar

med små, något hinnartade skärmar.

1. Vanliga Åkerröken
(Fuiuariii uniciiialiti L ).

En blåaktigt grön, vanligen fotshög eller högre, merendels mycket

grenig ört, som icke sällan blir något klängande derigenom att blad-

skaften vrida sig. Stjelken är 5-kantig, pipig. Bladen äro till hela

omkretsen nästan triangellika, deras småblad ra. e. m. tredelade med

nästan lausettlikt klafna flikar. Blomklasarne äro längre än bladen,

nästan uppräta, mångbloraraiga. Blommorna små (orakr. 3 linier långa),

blekröda utom spetsen, som är mörkt blodröd; deras skaft äro nästan

dubbelt längre än bloraskärmen. Frukterna äro liniebreda, bredt-run-

dade med nästan tvär, intryckt spets (o: rundadt-omvändt-njurlika),

knottriga och vid intryckningen tvågropiga.

Växer på åkrar, i trädgårdar och på odlad mark, allm. till södra

Lappland.

Blommar hela sommaren; mognar i Juli och Aug. — Blommorna

omvexla något till storleken och äro stundom hvita. — LHbr. hela Eu-

ropa utom det allra nordligaste; f. ö. i nästan alla jordens delar. —
(Förf. samlade den på Sicilien mogen i raedl. Maj).

Ortståndets saft är ganska besk (o: Vestm. Gallgräs), något salt-

aktig, och har toniska och lösande, hinnor och kärl måttligt retande egen-

skaper. Den användes helst färsk, ensam eller med mjölkvassla, eller som
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konserv. Inkokas också till extrakt och ges som piller. Berömmes i

leverns och mjeltens sjukdomar, gulsot, skörbjugg m. ra. "Planta —
melancholicis, hypochondriacis, cachecticis, scorbuticis, scabiosis medi-

cina" (L.). Ortståndet skall enligt farmakopén finnas på apoteken (o:

Hcrba Furaariae pharra.). Dekokt derpä kan nyttjas utvärtes mot

utslag och rötsår. Detsamma lärer också kunna med fördel användas

att färga behörigen betadt yllegods gult och med indigo varaktigt grönt.

* F. leuui flora (Fr.) Viixer i södra Sverige (oc!i i Uplaiid). ]''r. .Vov. (F. oTfi-

cinalis y).

* F. Vaillantii Lois. Finare och mera klängande, blekare och blekblommigare

än den vanliga Jordröken, med klotrunda eller vårtspettiga frukter. Växer i inedlersta

Sverige (sälls.j. Whlub. Flora upsal. (F. pinvifiora,'.

* F. capreolata L. Förvildad vid Lund. Fr. No v.

XXXVIII. CRUCIFERiE
(Korsblommiga).

1. LOMENTACE^
(Ledskidade).

Skidan ledad pä tvären.

a. Raplts^iiiiis L.

Foderbladen uppräta, tvenne nederst puckliga. Kronbladen nästan

hela. Körtlarne 4, nemligen 2 inom de ens;imma och 2 under de pa-

riga ståndarne. Skidan (i tvärsk.) trind, (hos vår art) temligen mång-

ledad med stort, syllikt spröt (urspr. mellanväggen vexelvis tilltryckt ski-

dans sidor, bildande en slags tvärväggar mellan fröen). Fröen nästan

klotrunda; hjärtbladen dubbelvikta om rotämnet.

1. Åkerrättikan
(Rapliaiuis Rajihanistruin L.).

En ett- (eller nästan tu-)årig, icke sällan nära alnshög ört med

lyrlika blad. Fodret är, särdeles yngre, brungult. Kronbladen äro gula

eller blekgula (nästan hvitaktiga), brunviolett-ådriga, stundom rent gula.

Skidorna (mogna) äro mycket stora, nästan perlbandslikt ledade, bräck-

liga i lederna, hårda, starkt mångstrimmiga (refflade); de omvexla med

smalare (cylindriska) och svälldare (bukiga) leder.

Växer på åkrar (bland säden, helst vårsäd) och annan odlad mark,

i södra och medlersta Sverige (samt spridd i det norra).
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Blommar från medl. eller slut. Juni till börj. Sept.; mognar mest

i Aug. — Utbr. genom hela Europa. Vid Catania på Sicilien samlade

förf. den med mogna skidor i medl. Maj.

Örten är skarp, roten som rättika, hvadan namnet. — MoRisoN

kallade växten Raphanistrura (siliqua articulata m, m.), hvadan artnamnet.

Fröen troddes fordora orsaka "dragsjuka", raphania (Linn. diss.), hvadan

benämningen Kramp frö; de äro likväl oskadliga, hvarför Moench

kallade växten Raphanistrum innocuum. — Akerrättikan lärer växa

ymnigast under våta somrar, och nämnde sjukdora då också helst in-

ställa sig, sedan man ätit af den nya säden. Härigenom kom man till

det antagande, att växtens i säden rikligen inblandade frön vore den

egentliga orsaken till dragsjukan, icke betänkande att den under våta

år alltid sämre säden och den då på densamma ymniga svampen Mjöl-

dryga kunde vara de närmaste orsakerna. Emellertid anser Wahlen-

BERG icke otroligt att Akerrättikans frön, såsom ganska skarpa, kunna

äga någon del häruti, isynnerhet vid en sådan brödbakning ("kokstek-

ning") som brukas t. ex. i Skåne, hvilken kanske utvecklar det skarpa

ämnet, "så att det vid varma limpornas uppskärning kan aldraraest

verka".

Färska örten kan, ännu späd, nyttjas såsom sallat eller till grön-

kål. Hästen skall gerna äta den men kon vanligen icke, hvaremot

densamma, torkad till vinterfoder, lärer bli begärlig och enligt några

t. o. m. gifva mycket och godt smör. Fröen, hvilka lemna en ymnig,

bitter, fet olja, som till bränning är nästan lika god som Rofolja, lä-

rer i Holstein blandas bland hafra till ett särdeles kraftigt foder. Emel-

lertid blir växten ett svårt ogräs på åkrar, i södra Sverige i allmänhet

mycket svårare än Åkersenapen uppåt landet.

* R. maritimus Sm. växer i Halland vid Varberg enligt Fr.

^. Craiube L.

Foderbladen utstående. Kronbladen hela (naggade). Körtlarna

(hos vår art) 2 stora, nästan klotrunda, under de pariga ståndarne,

hvilkas strängar upptill äro inåt 1—2-tandade (liksom tvåspetsade).

Skidan tvåledad, den nedre leden liten (smal) och tom, den andra stor,

nästan klotrund, 1-fröig. Fröet klotrundt, hängande på lång sträng

från ledens bas; hjertbladen dubbelvikta om rotämnet.

1. Strandkålen
(CramLe maritima L.).

En mångårig, storväxt (icke sällan alnshög eller högre) och stor-

bladig, blåaktig, glatt, grenig eller stjelkig ört. Roten är tjock, långt-
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tapplik, stundom delad. Stjelkarne äro nedtill fingertjocka. Bladen

något rundade, bugtskurna och oregelbundet vågigt-tandade, tjocka

(köttiga), breda (stundom 8—10 tum), nästan lika kålblad. Blommorna

talrika. Kronbladen äro nästan snöhvita, omvändt-äggrunda, med klo,

3—4 linier långa. Skidorna något köttiga, släta, 3—4 linier breda

(egentl. den större, lossnande leden). Fröen äro nästan ärtlika, svarta,

kanske de största i hela ordningen.

Växer på vestra kustens öar och stränder (särdeles bland uppka-

stad tång). — F. ö. på södra Norges, Danmarks, norra Tysklands,

Brittaniens, vestra Frankrikes och södra Kysslands kuster. — Blommar

i (Juni,) Juli.

Strandkålen kan användas till mat, men bör kokas väl. I Eng-

land brukas de späda bladen och de unga, ännu helt hvita, skotten

såsom grönkål. Der odlar man också växten för att begagna dess

späda, tidiga skott nästan som sparris (också som en slags blomkål).

— Om kor äta örten i större mängd lärer mjölken erhålla löksmak.

LiNNK anmärker om Strandkålen att "växten är helt och hållet

dold under Matkålens (Brassicse) mask" ehuru väsentligen intill fröred-

ningen) mycket olika denna. Också benämnde de gamle botanisterna

densamma, för det kållika utseendet, Brassica, såsom B. marina silve-

stris m. m. (Lobelius), B. maritima monosperraos (Bauhin). Först

TouRNEFORT (1719) kallade den Crambe maritima (foliis brassicae). Hos

oss anmärkte först Kalm växten på Bohuslänska öarnas sandiga stränder

(1742;. Linné fann den under sin Vestgöta-resa, "nog ymnig på södra

sidan om Marstrand" och berättar hurusom några soldater, som ätit

densamma, deraf blifvit "fjolliga". Det synes således som om endast

den späda växten vore tjenlig till mat.

3. Cahile Sep.

Foderbladen nästan uppräta, två nederst puckliga. Kronbladen

hela. Skidan tvåledad, den nedre leden nästan bägarlik och varaktig,

den andra (hos vår art) tvåeggadt-4-kantig, nästan spjutlik, dubbelt

längre och lossnande; båda lederna 1-fröiga. Fröet i den nedre leden

hängande med kantliggande rotämne, i den andra upprätt med nästan

ryggliggande rotämne; hjertbladen plana.

1. fflarfiolen (Fr.)

(Cakile maritima Sep. — Bunias Gakile L,).

En ettårig, vanligen omkring 8—10 tums, vridet-grenig, temligen

vattig och något blågrÖQ ört med icke sällan nedtryckt stjelk, som

slutligen blir hård och nedtill nästan träig. Bladen äro köttiga, glatta,
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merendels (bugti^t) parskurna och tandade, men omvexla hela, endast

tandade (sådane äro vanligen de öfre). Kronbladen äro mest blekt-

rosenröda eller blekvioletta {blåröda), stundom hvita. Skidorna äro nära

1 tura långa och 3 linier breda.

Växer på hafsstränder, särdeles vestra kustens, helst bland upp-

kastad tång; på östra kusten endast i Skåne, Blekinge, vid Calmar, på

Oland, Gotland och Alön under Utön (Södermani.). F. ö. på Europas

alla kuster och i norra Amerika. — Blommar under Juli och Aug.;

mognar i Aug., Sept. — Vid Messina på Sicilien samlade förf. den

blommande i Maj.

Orten är skarp och salt, retar magen och njurarna, samt kunde

kanske användas såsom skörbjuggs-raedel. Grön och späd utgör den

ett ganska saftigt foder. Skidorna hafva en tydlig rättiksmak. —
På flygsand torde Marfiolen icke vara utan nytta.

LoBELius kallade (1576) denna växt Cakile (scorpionis), hvadan

Linnés artnamn och slägtnamnet. Linné anmärkte den först på Got-

land (vid Visby); den växer, säger han (Vet. Ak. handl. 1741), vid

hafsstranden på Gotland, men sällan.

2. siLiauos^:

( L å n c; s k i d a (1 e ).

Skidan lång och smal (vanligen åtm. tre gånger längre än bred).

A) Hjertbladen dubbelvikta om rotämnet. Skidan sprötad (Bras-

siceae).

I, Bras^^iea L.

(Kål-slägtet).

Foderbladen uppräta eller utstående. Kronbladen hela (gula).

Körtlarna 4, vårtlika, 2 under de ensamma och 2 inom de parvisa

ståndarne. Skidan nästan trind och slät; skalen 1-nerviga och ådriga

(egentligen 3-nerviga med åderlika sidonerver). Fröen klotrunda. —
Två- eller ettåriga, blåaktigt gröna örter. Örtståndets smak mild.

1. Åkerkålen
(Brassica cainpestris L.)

blir icke sällan 2—3 fot hög, men är teraligen spenslig och vanligen

endast 1-årig (med smal rot). De nedre bladen äro något lyrtandade,

glest borsthåriga, de andra glatta, spetsadt-äggrunda med hjertlikt om-

slutande bas. Skidorna äro penntjocka, nätlikt-ådriga (utspärrade).
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Växer på åkrar o. d., helst såsom ogräs bland vårsäd. Ända

upp i Lappland (södra) är den icke sällan så ymnig, att den under

blomningen kläder uybyggarnes åkertegar alldeles gula, dem till icke

ringa olägenhet (L. ).

Blommar i Juni, Juli, och är icke sällan utblommad och mogen

redan vid raedl. Juli. — Odlad (och förv. ) blir den tvåårig (med de

nedre bladen icke sällan lyrlikt inskurna) och blommar stundom ånyo

i Sept. — Utbr. Brittanien, Skandinavien, medlersta och södra Ryss-

land, Siebenburgen, Ungern, Dalmatien, Italien o. a. Vid Palermo sam-

lade förf. den med teraligen utbildade skidor i medl. April.

Åkerkålens frön lemua god och ymnig olja liksom nästa art.

* B. Rapa L. (troligen en varietet till Åkerkålen) har tjock ocii köttij; rot (rofva).

Odl. och förv.

2. Gotlandsrovan
(Brassir.a Najms L.)

liknar Åkerkålen, men är vanligen tvåårig, stadigare, och har tapplik,

köttig rot och glatta blad, de nedre lyrlika, de öfre nästan lansettlika

med pillikt-omslutande bas; foderblad och skidor äro utstående. Bådas

blad äro (i allmänhet) icke mycket olika utom till basen.

Växer på ( strand- )åkrar och stränder vid södra och medlersta

Östersjön (till Roslagen), särdeles på Gotland (Burs och När socknar)

O: Spill röva, Akerrova. — Odlas också mycket isynnerhet för olje-

pressning (0: Raps, Rapsat); har då icke sällan smal, ettårig rot.

Sådan växer den också stundom bland säd.

Blommar (bäst) i Maj, Juni. — Utbr. England, Sverige, medler-

sta och södra Ryssland o. a.

Roten är närande och smaklig, allmänt känd under benämningen

Gotlands-rova (Napus gotlandicus Barth.). Hos en del gamle botanister

heter växten Napus silvestris eller blott och bart Napus, hvadan allt

artnamnet. —
• Fröen lemna genom pressning mycken olja (den be-

kanta Rofoljan ).

Linné upptäckte denna art inhemsk på Gotland 1741 (dock hade

redan Fuirén anmärkt den "vid Hoburgen"). Den växer, säger han

(Vet. Ak. handl. s. å. ), "vid När, Burs och kringliggande uti åkrarna

helst nära intill hafvet. Gotlands Rofvor vulgo" — och i Gotlands-

resan "Burs bland kornet". Om dessa, "de berömde och välsmaklige

Gotlands-rofvor" (L.), skrifver Bartholinus (1677) till Arnold Syes,

botanicus Leidensis, bl. a. (två qvartblad i act. med. havn.) De Napo

Gotlandiuo. De holländska, säger han, äro visserligen bättre, men de
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gotländska dock ganska goda, såsom "elegantissiraus poéta noater. M.

Thomas Kingo" har i sin nya beskrifning öfver Gotland:

"Jeg dine rovor ey, den skjorbugs drivegrode,

Maa glemme, thi de er saa store, salt och sade,

Som ellers ingensteds; det er et spetseri,

Den bonden paa ain mad kand hver dag hafva fri".

Vidare omtalas deras nytta i skörbjugg, med åtskilliga historiska o. a.

anmärkningar om rovor i allmänhet.

5. Sinapis L.

Foderbladen mycket utstående. Kronbladen hela (gula). Kört-

larne 4, nästan vårt- och ringlika. Skidan trind (och något knölig)

eller kantig; skalen 3—5-nerviga (alla nerverna raka). Fröen klotrunda.

— Ettåriga, rent gröna örter med m. e. m. skarp smak.

a) Skidorna trinda, knöliga.

1. Åkersenapen
(Sinapis arvensis L.)

blir vanligen fots- eller alnshög och temligen grenig (på bördig mark

ändå större och mycket grenig), och har, isynnerhet nedtill, borsthårig

stjelk och äggrunda eller smalare, under kort-borsthåriga, såg- eller

bugttandade blad, de nedre vid basen örade eller nästan lyrlika. Ski-

dorna äro tumslänga eller längre och deras spröt är omkring dubbelt

eller tredubbelt kortare än skalen, syllikt, nästan tvåeggadt fyrkantigt.

Fröen svarta eller svartbruna.

Växer, såsom allmänt ogräs, på åkrar (särdeles bland vårsäd) och

annan odlad mark. — Utbr. genom hela Europa; i Caucasien; natura-

liserad på Canariöarne, i norra Amerika (stat. New-York, Canada).

Blommar nästan hela sommaren; mognar i Juli och Aug. —
Omvexlar med (vanligast) glatta och (sälls.) håriga skidor; den sednare

varieteten har merendels bladen mera inskurna, men båda växa icke

sällan (åtm. vid Stockholm) blandade om hvarandra. Stundom blir

hela örten nästan glatt.

Åkersenapen är ett allmänt bekant och icke sällan ganska besvär-

ligt ogräs; der den är rätt ymnig, kan man få se hela åkersträckor

lysa gula genom dess blommor (o: Upl. Gulört). Någon egentlig an-

vändbarhet känner man knappt hos densamma, utom att den kan ko-

kas till eller bland kål, såsom i Skåne o. a. stundom lärer ske. Med
hänsyn härtill har växten erhållit benämningarna Åkerkål (Öland),

Pr estkål (Bohusl.), Svinkål (Vesterg.). Färsk ätes den af husdju-



305

ren, men minst af hästen. Fröen äro obehagligt beska. — FucHSius

(1542) kallade örten Irion, DoDONseus (1616) Rapistrura, MoRisoN

(1680) Sinapi arvense prsecox seraine nigro.

2. Hvitsenapen
(Sinapis alba L.)

blir merendels omkring fotshög eller större, är borsthårig, och har (sär-

deles vid basen) pardelade och bugtflikiga blad. Skidorna äro borst-

håriga, deras spröt platt-svärdlikt, (lika långt som eller något) längre

än skalen. Fröen äro blekgula.

Växer på åkrar, vallar och gärden (sälls.) i Skåne (enligt Aresch.

troligen förv.) och Halland, samt spridd (här och der) upp till medl.

Sverige. Odlas för fröen, hvarigenom den smånigom spritt sig, och

torde böra anses endast som inkomling. Fries upptog den först bland

svenska växter (Flora halland. 1818).

Blommar hela sommaren. — Utbr. hela Europa utom det nord-

ligaste; i Orienten, på Canariöarne. — Vid Catania på Sicilien samlade

förf. den med nästan mogna skidor i Maj.

Hvitsenapens frön utgöra, i målet tillstånd, en under benämningen

Engelsk Senap mest bekant matkrydda. För att smaka starkare är

den vanligen blandad med pulveriserad Cayennepeppar (Capsicum an-

nuum). Fröen böra också, enligt farmakopén, finnas på apoteken (o:

Semina Sinap. alb.). "Stöter man Senap små, och blandar honom med

honung, och gör ther små kakor aff, och äter them affton och mor-

gon, thet gör godt röst" säger Arvidh Månsons Ortabok.

b) Skidorna plattadt-4-kantiga, släta (o: M elan o sin apis).

3. Svartsenapen
(Sinapis nigra L.)

är merendels omkring fotshög eller högre, glatt, och har mörkgröna

blad, de nedre lyrlika, de andra nästan lansettlika och helbräddade;

isynnerhet grenbladen sloka eller hänga. Skidorna äro uppstående och

tryckta till stjelken ; deras spröt smalt och kort. Fröen bruna eller

rödaktiga, mycket svagt punkterade.

Växer på åkrar (mest bland vårsäd) och annan odlad mark, vid

vägar och byggnader, i Skåne, Halland och Blekinge, på Oland och

Gotland, samt spridd långt upp i landet med sydligare utsäde. — Od-

las dessutom för fröen.

Bioramar i Juni och Juli. — Utbr. nästan hela Europa utom det

Nyman. Sv. Farterog.
*"



306

nordligaste; i uorra Afrika; naturaliserad i Förenta Staterna. — Vid

Catania på Sicilien samlade förf. den med mogna skidor i slut. Maj.

Svartsenapens frön äro oljerika. Brukade invertes reta de magen;

utvertes rodna de huden och draga blåsor. I raalet tillstånd utgöra

de en god och allmänt bekant raatkrydda. Målen senap nyttjas dess-

utom såsom dragmedel, till senapsdegar, hvadau fröen upptagas i farraa-

kopén (Semina Sinap. nigr.). — Senap lättar matsmältningen, men

bör nyttjas måttligt. Väl målen senap, blandad i vin, har gagnat i

skörbjugg. Späda örten kan nyttjas till grönkål och sallat.

Linné och J. Leche anmärkte Svartsenapen på Gotland och i

Skåne och upptogo den bland svenska växter nästan samtidigt, och ännu

i Fl, suec. ed. 2 är dess utbredning inskränkt till dessa båda landskap.

— Bauhin kallade (1671) växten Sinapi rapi folio.

6. Ei>ucasti*iini Sclip. Spen.

Foderbladen något utstående. Kronbladen hela (hvitgula). Kört-

larna 4. Skidan nästan trind, knölig; skalen 1-nerviga. Fröen nästan

ellipsoidiska, hoptryckta.

1. RålsenapeD
(Erucastrum Pollichii Schp. Spen. — SisymLrium Erucastrum Poll.).

En mångårig, temligen borsthårig ört med långt-ovala, pardelade

och trubbtandade blad och nedtill bladiga blomklasar; kronbladen svagt-

ådriga.

Växer i Östergötland, vid den ger.om tappning uttorkade sjön

Tåkern, der den 1854 upptäcktes af Dr E. Goés. — Blommar hela

sommaren. — Utbr. medlersta Europa o. a. Thed. beskr. i Botan. No-

tiser för 1854.

* Diplotaxis DC. Skidan hoptryckt (plattad); skalen 1-nerviga. Fröen 2-ra-

diga (hos föregående slägten äro de 1 -rådiga).

1. Diplotaxis tenuifolia DC. (Sisymbrium tenuifolium L.) har på några stäl-

len inkommit med ballast och bibehåller sig såsom varande mångårig. Fr. Nov.

2. Diplotaxis muralis DC. (Sisymbrium murale L.) växer också endast vid

några hamnar och är, såsom ettårig, mindre beständig.

B) Hjertbladen plana; rotämnet rygglagdt (Sisymbrieae).

Foderbladen uppräta eller något utstående. Kronbladen hela eller

intryckta (gula eller hvita). Körtlarna 4, vårtlika eller otydliga. Ski-

dan nästan trind ; skalen 3-nerviga. Fröen släta eller mycket svagt
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gropiga. — Ett- (eller två-)åriga örter med parbladiga eller pardelade

blad och små blommor.

a) Gulblomraiga arter.

1. Vägsenapen
(Sisymbriuni offirinale Sep. — Erysimum officinale L.)

är omkring alnshög, utspärradt-grenig, hårig (särdeles upptill), och har

de nedre bladen nästan spjutlikt-pardelade, de andra nästan helt-spjut-

lika, kronbladen längre än fodret, citrongula, skidorna sylspetsade, tryckta

till stjelken, korta (omkring i tum), på korta och tjocka skaft.

Växer vid vägar, gator och byggnader, på torr och hård mark,

grusställen o. d., i södra och medlersta Sverige (allra.). — Utbr. hela

Europa undant. det nordligaste; Caucasien, Mindre Asien, Barbariet,

på Canariöarne och Madeira; naturaliserad i norra Amerika (Canada,

Eörenta Staterna).

Blommar från slut. Juni till Aug.; mognar kring slut. Ang.

Vägsenapen kläder visserligen, såsom namnet antyder, talrikt väg-

kanter o. d., men den är stel och sparrig, med matt grönska, och saknar

allt egentligt behag; man märker knappt dess små gula blommor. Dess

örtstånd, som ätes endast af får och getter, har något skarp smak, lik-

nande både krasse och senap, hvadan de späda bladen kunna nyttjas i

sallat. Krossade örtståndet åstadkommer rodnad på huden. Det var

fordora officinelt (o: Erysimi herba). Fröen äro särdeles skarpa, med

egenskaper liknande senapens (hvadan namnet). Växten har brukats

mot hosta, trångbröstighet, heshet, m. m.; likaledes mot skörbjugg.

RoNDELET botade dermed heshet uppkommen genom röstens ansträng

ning (L.). — Kallas Du fk ål i Vestergötland (Lilj.). — Hos Bauhinus

(1671) heter växten Erysimum vulgäre.

* Sisymbrium Irio L. och Sisymbrium Loeselii L., båda med jemnsmala,

långa skidor och till en del nästan spjutlikt-pardelade blad, äro inkoiulingar och växa

(sälls. och mycket spridt) på odlade ställen, ballastplatser o. d. i södra och medlersta

Sverige.

2. Stillfröet

(Sisymbrium Sophia L.)

är merendels 2—3 fot högt, korthårigt eller nästan glatt och har dub-

belt och smalt parbladiga blad, små gröngula blommor med (rel.) långa

ståndare och ganska små spadlika kronblad, och nära tumslånga, nästan

trådsmalt-jemnbreda skidor på smala skaft.
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Växer vid vägar och gårdar, på odlad, grusig, sandig eller torr

mark, ända upp till södra Lappmarken. — Utbr. genom hela Europa,

Caucasien, Siberien; i Canada; vid Magellanska sundet enligt Hook.

Blommar hela sommaren (Juni—Aug.); mognar i Juli. — Ski-

dorna behålla fröen till nästa vår att trösta småfoglarne under vintern (L.).

Fröen äro icke utan skärpa (o: Hunddill) och torde, en thésked

eller så i dosis, gagna mot mask hos barn, hvadan benämningen Mask-
döda. De tros också kunna stilla diarrhé och rödsot, hvadan växtens

namn (mest i Nerike). Fordora kallades den på apoteken Sophia
chirurgorum (Lobelius, 1581) med hänsyn till dess stora anseende

vid sårs och utverters skadors botande. Under denna benämning är

den också tecknad i Til-Landz' Icones (1683).

Flera bland de Korsblommor, som bosatt sig i raenniskans ome-

delbara närhet, vid vägar o. d., sakna, liksom nästan alla ogräs, den

täckhet, som mera tillkommer andra växter, och hvarigenom nästan

endast botanisten kan för dem hysa något intresse. Så är det också

med detta "Stillfrö", med dess oansenliga, blekgula blommor och gråa,

liksom dammiga grönska.

b) Hvitblommig art. Skidan genom skalens (nästan ensamma

och) starka medelnerv något 4-kantig.

3. Skärmklasan
(SisymLriiim supinum L.)

är merendels nedtryckt mot marken och delad i några (slutligen 5—

8

tum långa) bladiga blomgrenar (klasar); mera sällan blir den enkel

och då vanligen endast (åtm. blommande) 2—4 tum. Bladen äro bug-

tigt pardelade (på små exemplar stundom endast bngtiga). Blomkla-

sarna bladiga (skärmade), slutligen glesa (o: blommorna ensamma i

bladvecken). Skidorna äro nära tumslånga, något krökta, på ganska

korta skaft.

Växer på Öland (allm.) och Gotland, på fuktiga eller tidtals vå-

tare men temligen bara och soliga ställen. F. ö. endast i Holland,

Belgien, Frankrike och Schweiz (Jura). — Blommar i Juli.

Denna art är särdeles utmärkt genom sina skärmbladiga blom-

klasar, hvarigenom växten erhåller ett, bland de Korsblommiga, nog

ovanligt utseende, hvilket vi sökt antyda med vår svenska benämning.

Fröen äro, ehuru mindre tydligt, tvåradiga, hvadan Koch anser växten

höra till nästa slägte, men detta är tydligen en mindre naturlig sam-

manställning.



309

I tillägget till sin Fauna suecica ed. 2 (Florae suecicse Novit.)

upptog Linné först denna art bland svenska växter : "Falk, J. P. Got-

landia". KosÉN återfann växten på Gotland, Ahlqvist upptäckte den

på Oland.

8. Braya Sternb. Hpe.

Skidornas skal 1 -nerviga. Fröen tvåradiga. Hos närstående släg-

teu äro fröen alldeles 1-radiga, utom hos sist skildrade Sisymbrium-art.

1. Brays-örten
(Braya alpina Sternb. Hpe).

En liten (3—4 tums) mångårig, hvitblommig ört med jemnbredt-

lansettlika blad och temligen kort klase.

Växer på ett ställe i Lappska fjellen, nemligen Säkkok i Lule-

Lappmark, der Ångström fann den i medl. Aug. 1837. Zetterstedt

lärer dock redan 1821 saralat ett exemplar i Torne-Lappmark, men

närmare växstället är obekant. F. ö. endast i Kärnthen, Krain och

Tyrolen. Den utländska växten är något olik vår.

O. Alliaria Sep.

Foderbladen uppräta, mycket flyktiga (tidigt lossnande). Kron-

bladen hela (hvita). Körtlarna 4, två utom de ensamma ståndarne, två

inom de parvisa, men alla otydliga. Skidan trubbigt-fyrkantig; skalen

3-uerviga med stark medelnerv och svaga, greniga sidonerver. Fröen

strimmiga,

1. Lökkrassen
(Alllaria oflicinalis Audrz. DC. — Erjsiinum Alliaria L.)

En tuårig, merendels 2—3 fot hög ört med tunna och temligen

glänsande, bugttandade eller naggade, icke sällan 3 tum breda, hjert-

lika blad (de nedre nästan iijurlika). Roten är temligen stark och van-

ligen krökt, merendels nästan utan grenar. Stjälken är nästan trind

och slät, inuti svampig eller upptill ihålig. Blommorna äro temligen

stora; kronbladen bredt-vigglika, tunna. Skidorna äro utstående, mycket

längre än de tjocka skaften.

Växer i lundar (icke sällan på stenbunden mark), skuggiga träd-

gårdar, vid skuggiga berg, helst i mullrik jord, i södra och medlersta

Sverige. — Utbr. nästan hela Europa (undant. det nordligaste och Grek-

land, Sardinien, Corsica); i Caucasien, Persien. — Blommar i Maj

(och Juni).
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Örteu luktar (särdeles om bladen gnuggas) och smakar hvitlök,

någonting sällsynt hos en Korsblomma (o: H vitlöksört). Den något

skarpa och beska smaken bortgår till en del, liksom lukten, vid torkning.

Då kor äta växten får mjölken löksmak. Den är uretisk och har an-

vänts mot andtäppa, så att den fordom var officinell (o: Alliariae herba).

Fröen uppväcka nysning.

Eedan de gamle botanisterna, t. ex. Fuchsius (1542), Lobelius

(1581), kallade denna växt Alliaria (se. herba), hvilken benämning Linné

bibehöll såsom artnamn. Den är tecknad i Til-Landz' Icones (1683).

i®. EB'y@äaiiaHiBi L.

(Gyllen Fr.).

Foderbladen uppräta. Kronbladen hela eller intryckta (gula).

Körtlarne 4 eller 2, nemligen 2 nästan månlika vid de ensamma stån-

darne och två vårtlika eller inga vid de pariga. Skidan 4-kantig (ska-

len kölade, 1-nerviga). Fröen släta. — Bladen nästan lansettlika, smått-

stjernhåriga.

1. Backgyllen
(Erysimum liieracifoliuni L.)

är tu- (eller tre-)årig, grågrön (tätt hårig), och har rak och stadig,

vanligen endast upptill grenig, icke sällan 3—4 fot hög stjelk, glest

och grundt sågade blad och 2 tura långa skidor, vanligen 5—6 gånger

längre än skaftet.

Växer på berg, klippor, backar och andra torra och magra, helst

grusiga ställen, isynnerhet i skär- och fjelltrakter, mest i östra, medler-

sta och norra Sverige (o: E. alpinum Fr., Cheiranth. alpinus Sm. Whlnb.).

I det södra och vestra bildar den en underart med kortare (och till-

tryckta) skidor (o: E. strictum K.).

Blommar i (Maj,) Juni och Juli; mognar i Aug. — Utbr. ge-

nom Europa undant. det allra nordligaste och Brittanien, Portugal, nä-

stan hela Spanien, Italien och Grekland.

Linné uppställde denna art först i andra upplagan af sin Flora

suecica, der han upptager den såsom växande endast vid Bohus fäst-

ning (dock hade redan Fuirén anmärkt växten på Spjutsö i Blekinge).

Retzius beskref den i sina Observationes II; Lindblom särdeles nog-

grant i Phys. Sällsk. Tidskr. I (Ch. alpinus Whlnb.). Förut hade Hart-

man (Vet. Ak. handl. 1818) meddelat närmare diagnos å och anmärk-

ningar om densamma.
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2. Åkergyllen
(Erysimum cheiranthoides L.)

är vanligen ettårig, nästan rent grön (glest och svagt hårig), och har

merendels fots- eller alnshög, teraligen grenig och bladig stjelk, hel-

bräddade eller glest tandade blad och omkring tumslånga (mestadels

utspärrade) skidor, endast dubbelt längre än skaftet; märket litet.

Växer på åkrar och gärden, i trädgårdar, vid vägar och gator

(allm.). På skördade åkrar om hösten, är den icke sällan liten, med
helt smala blad. — Utbr, Europa (undaut. Portugal, nästan hela Ita-

lien, Grekland, Turkiet), norra Amerika (Förenta Staterna och Canada

vesterut till Missisippi och nordvästra kusten).

Blommar hela sommaren (medl. Maj—Sept. ); mognar från medl.

Juli till medl. Aug. — Blir stundom (Skåne, Österg.) tuårig (och stor-

växtare), med tilltryckta skidor.

Denna art blir på somliga trakter ett riktigt åkerogräs, särdeles

på trädesåkrar.

Linné fann under sin Vestgöta-resa {endast "ad arcem Bahusien-

sera") en växt, hvilken han i Flora suec. upptog såsom Cheiranthus

erysiraoides Spec, d v. s. Erysimum odoratum Ehrh. Enligt C. Hart-

mans undersökning i Linnés herbarium stämmer ett med hans egen

hand påskrifvet exemplar noga in med beskrifningen i Flora suec. och

hörer säkert till Ehrharts nämnde art. Men om denna ännu växer vid

Bohus eller annars inom Sverige är osäkert. Jfr Hartman i Vet. Ak.

handl. 1818.

Ijl. Mesperls L.

Foderbladen uppräta, två nederst puckliga. Kronbladen hela

(violcttröda eller hvita). Körtlarne 2, nästan ringlika under de en-

samma ståndarnc. Märket tvåläppigt. Skidan (hos vår) kantigt trind,

knölig.

I. Nattviolen
(Hesperis iiiatronalis L.)

blir omkring alnshög och har äggrundt-ovala, spetsade, tandade, sträfva

blad (rotbladen lansettlika) och välluktande blommor. Blommar i Juni

och Juli. Förv. (allra, odlad) i södra och raedlersta Sverige. Den

anses dock vara verkligt vild (Fr. Nov. mänt. III) i Skåne och Hal-

land på skogs- och grusbackar (sälls. ) och lär då ha mest hvita, nä-

stan luktlösa blommor (o: H. inodora L.;.
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C) Hjertbladen plana; rotämnet kantlagdt. (Arabidese.)

13. Deiitaria L.

Foderbladen uppräta. Kronbladen hela (hos vår art blekröda).

Körtlarne 2 (eller 4), nemligen 1 njurlik vid hvar ensam ståndare (och

1 vårtlik eller O vid de parvisa). Skidan platt, lansettlikt-jemnbred;

skalen plana, nervlösa, slutligen spänstigt upprullade; mellanväggen svara-

pig. Frösträngarna breda (kantade); hjertbladen (skaftade) upptill nå-

got invikta i kanterna.

1. Tandrotan
(Dentaria bulLifera L.).

En mångårig, merendels omkring Ii fot hög, enkel, temligen stor-

bladig och storblommig, glatt ört med krypande, köttig, hvit, tandlikt-

knölig (nästan korallik) rotstock. Stjelken (eller stjelkarne) är enkel

och trind, slutande i en kort blomklase. De nedre bladen äro par-

bladiga med addblad, 2—3-pariga, med lansettlika småblad ; de andra

enkla, nästan lansettlika, med svartröda (rödbruna) knopplökar i vecket.

Blommorna äro icke talrika, och endast sällan mogna eller utbildas nå-

gra skidor, så att växten fortplantas mest genom knopplökarne. Fröeu

äro smalt elliptiska.

Växer i lundar (särdeles hassel-) och skogar, bland busk- och träd-

rötter, vid skuggiga klippor och skyddade bergväggar, på mullrik mark,

i södra och medlersta Sverige. — Utbr. nästan hela Europa undant.

det nordligaste och Irland, Holland, Portugal (och Spanien), Italiens

öar, Grekland.

Blommar i (Maj,) Juni; mognar i Juli.

För sin egendomligt bildade rotstock och sina knopplökar är denna

växt en bland de märkligaste i hela sin ordning, men några särdeles

egenskaper känner man icke hos den, om icke att "roten" är skarp

och nyttig i rödsot (dysenteri). Smaken är något senapslik. Genom

sina stora, ljusa blommor blir den alltid en, om också i allmänhet tem-

ligen sällsynt, lundarnes prydnad. Såsom uteslutande skuggväxt kan

den icke, utan att vissna, länge tåla solsken.

t3. Carflainiiie L.

(Bräsmor).

Foderbladen uppräta eller något utstående. Kronbladen hela eller

intryckta (hvita eller gråblå). Körtlarne 4 eller 6. Skidan hos våra

arter jemnbred, plattad; skalen plana och nervlösa, slutligen (spänstigt)

upprullade. Fröen okantade. — Glatta eller nästan glatta örter.
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a) Bladen parbladiga,

1. Ångsbräsman eller Ängskrassen
(Cat-damlne pratensis L.)

är mångårig, vanligen fotshög eller högre, merendels något blåaktigt

grön och alldeles glatt, eller nedtill (särdeles på rotbladen) glest besatt

med korta hår. Rottågorna äro tagelsmala, hvita, talrika och temligen

långa; rotstocken är kort och sned, knöligt-tandad. Stjelken är nästan

trind, upptill bar (bladlös). Bladen äro vanligen 5—7-pariga; de ne-

derstas småblad glest vinkligt-tandade, kort-vigglika eller ra. e. ra. run-

dade, uddbladet större, icke sällan njur- eller hjertlikt; de andras små-

blad äro sraala och vanligen helbräddade. Kronbladen äro oravändt

äggrunda, utkrökta, tredubbelt längre än fodret, vanligast blekt blåröda,

sällan hvita, stora (stundom nära | tum långa), ådriga. Ståndarne äro

nära dubbelt kortare än kronan; knapparne blekgula. Skidorna 1— 1-|

tum långa.

Växer på fuktiga ängar och betesmarker, i diken o. a. (allra.). —
Utbr. hela Europa undant. det allra sydligaste (Portugal, södra Spanien,

Italiens öar, Grekland); dessutora i norra Asien och det nordligare

Amerika.

Bioramar från slut. (eller medl.) Maj till Juli; mognar mot slut.

Juli eller börj. Aug. — Förekommer stundom med dubbla blommor

(0: ståndarne ombildade till kronblad), och någon gång äro alla små-

bladen tandade, eller de nedersta bladens endast 3 eller 5 (stora). —
På rotbladen, hvilka mot hösten bli teraligen stora, bildas vanligen

knoppar, som kunna utvecklas till nya stånd.

Allestädes der Ängsbräsraan, såsom den mest brukar, växer i nå-

gon mängd, blir den en bland vårens prydnader genom sina visserligen

icke stora men täcka lilasblommor. Dessa sluta sig, nedlutade, om

qvällen men öppnas åter och resa sig upp om morgonen, såvida det

icke regnar eller snart skall regna, ty vid eller mot regnväder intaga

de samma ställning som under natten. Detta fortgår regelbundet ända

tills alla ståndarne lemnat sitt frömjöl (pollen). Då behölVes icke mera

denna omsorg om dem; kronan vissnar nu och- skidan utbildas och

mognar.

Ängsbräsraan smakar temligen lika Trädgårdskrassen ehuru något

beskare (o: Smal. Mokrasse), så att bladen kunna nyttjas till sallat.

Geuora att stöta dem, tillsätta något färsk och krossad tallstrunt och

derpå hälla varm, silad ölostvassla och låta det stå i täppt kärl några

timmar, erhåller man en god skörbjuggsdryck; den bör intagas hvar

morgon under två eller flera veckor.
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Kor äta växten, men hästar lennia den orörd. Eraedaii den bör-

jar blomma då braxen leker, kallas den i somliga trakter Braxengrcäs.

Blommar på ängarne då tulpanen blomstrar i trädgårdariie (L.). —
Med hänsyn till blomningstiden kallade DoDONaeus (1616) växten Flos

cuculi; hos Bauhin (1671) heter den Nasturtiuru prateuse flore magno.

2. Bäckbräsman (Bäckkrassen)
(Cardamine aiiiara L.)

är mångårig, omkring fotshög, slakare och mjukare än den vanliga

Angskrassen. Rotstocken är mera krypande. Stjelken är kantig, all-

deles bladig och alstrar merendels (sednare) grenskott nederst. Bladen

äro vanligen 5—7-pariga; de nedersta knappt större än de andra, de-

ras småblad rundadt-äggrunda (uddbladet större), de andras nästan ellip-

tiska, alla vinkligt tandade. Kronbladen äro tredubbelt längre än fodret,

omvändt-äggrunda, mindre utkrökta, hvita eller något rosenröda (strim-

miga), mindre än hos föreg. art (3—3^ linier). Ståndarne äro nästan

lika långa som kronbladen ; knapparne purpurvioletta eller violettbruna.

Växer i källor och vattendrag, helst skuggiga skogs- eller käll-

bäckar (och diken). — Utbr. genom nästan hela Europa (undant. Por-

tugal, Spanien, Corsica, Sardinien, Grekland); i Siberien.

Blommar från medl. Maj till Juli (bäst) och sedan t. o. ra. ända

till Sept.; mognar från medl. Juli. — Omvexlar som Angskrassen och

dessutom (på mycket skuggiga ställen) hårig. — Någon gång (anm.

vid Eskilstuna) kunna bladen bli enkla, ovala (missbildning). — For-

men med endast 3 småblad upptog Linné i Flora suecica såsom Carda-

mine trifolia (Lappland : O. Hudbeck; Kinnekulle : P. Kalm).

Bäckbräsman är en ganska sällskaplig ört, som gerna, såsom nam-

net antyder, kantar bäckarne med sina hvita blommor. Dessa luta un-

der regnväder och om natten liksom Angsbräsmans. — Bäckbräsmans

örtstånd kan också nyttjas som sallat. Bauhin kallade växten (1671)

Nasturtium aquaticum majus et amarum. Redan Leche anmärkte den

i Skåne, hvilket jemte Upland är den enda växorten i Linnés Flora

suec. ed, 1.

3. MellaDbråsman
(Cardamine liirsiUa L.)

är ettårig och har kantig, m. e. m. hårig stjelk, de nedersta bladens

småblad rundadt-äggrunda, bugtbräddade (uddbladet större), de andras

nästan lansettlika; kronbladen endast dubbelt längre än fodret, smalt-

vigglika, uppstående, rent hvita, små (omkring 1| linie, stundom mycket
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små eller inga); skidorna mycket smala ("nästan trådlika"). Utgör

egentligen två särskilda arter:

Cardamine silvatica Lk. (Skogsbräsman). Högre (omkr. 10

tum) och starkare, mera blekgrön och merendels hårig. Stjelken bladig;

bladen vanligen 5—7-pariga (rotbladen äro få och vissna snart). Stån-

darne 6. Blomklasen längre (skidorna räcka knappt öfver blommorna).

Växer (sälls. ) i fuktiga skogar i södra Sverige till Södermanland och

blommar i Juni, Juli. — Utbr. nästan hela norra, raedlersta och vestra

Europa.

Cardamine hirsuta L. suec. Lk. (var. C. campestris Fr.). Lägre

(blommande 3—4 tum, äldre 6—8), mörkare och merendels glatt eller

nästan glatt. Stjelken mera bar; bladen till största delen rosettlikt

samlade vid roten, 2—4-pariga. Ständarne vanligen 4. Blomklasen

kort (skidorna räcka mycket öfver blommorna). Växer på skogsbackar,

skogsängar och fuktiga (helst sandiga eller grusiga) gärden, i södra

och medlersta Sverige samt i Jemtland och Herjedalen. Blommar i Maj,

Juni. — Utbr. hela Europa (utom det allra nordligaste); i Algerien,

Abyssinien, Persien, Caucasien, Siberien, norra Amerika ( Canada, Oregon);

dessutom anmärkt på Ceylon, i Patagonien, Chili o. a. Vid Messina

pä Sicilien samlade förf. den med nästan utbildade skidor d. 20 Febr.

DiLLENius kallade (1719) denna växt Cardamine hirsuta (rainore

flore); hos Bauhin (1671) heter den Nasturtium aquaticum minus.

Arten upptages redan i Broraelii Chloris gothica (1694). T Linnés^

Flora suecica har den ännu blott ett enda växställe : Malmö (in pratis

et campis). Leche hade också anmärkt den "vid vägen till Malmö

och vid HallemöUa vid Simontorp". Fries behandlar den utförligt i

sina Novitier, skildrande dess olika former, hvarvid han anmärker att

de flesta Cardamine-arter omvexla glatta och håriga, så att namnet

hirsuta är olämpligt, något som isynnerhet gäller om den egentliga C.

hirsuta L. fl. suec. (var. campestris Fr.), h vilken icke sällan är allde-

les glatt.

4. Strandbräsman
(Cardamine parviflora L.)

är ettårig, spenslig, småbladig och småblommig, 3—10 tum hög. Stjel-

ken är nästan trådsmal, bladig och vanligen grenig. Bladen äro omkr.

5—7-pariga; småbladen nästan jemnsmala, endast de nedre bladens smalt-

elliptiska (rotbladens rundade), alla nästan alltid helbräddade (sällan tan-

dade). Kronbladen äro dubbelt längre än fodret, smalt vigglika, upp-

stående, hvita, endast | linie långa. Skidorna också små, knappt -^ tum

tum långa, trådsmala.
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Växer på sötvattens-stränder, på sänka eller åtminstone tidtals

våta eller vattentäckta ställen, i medlersta Sverige, Öster- och Vester-

götland och Dalsland (sälls.). — Utbr. Sverige, södra Finland, Dan-

mark, Holstein, Belgien, Frankrike, Italien (utom öarne), Österrike,

Schlesien, Siebenbiirgen, södra Eyssland, Siberien,

Blommar hela sommaren, icke sällan (allt efter vattenståndet) till

sent på hösten.

Linné erhöll först denna art från J. A. Törneroos, som funnit

den vid Nyköping, och omtalar den i tillägget till sin Flora suecicas 2.

uppl. 1755 (men utan namn, under C. impatiens). I tillägget till sin

Fauna suec. 2. uppl. (1761) upptager han den som bestämd art:

"Törnroes, J. Suderra. Nycopise Djurgården". Eetzius (obs. 1779)

säger den växa vid Hunnemarn i Blekinge. Wrangel lemnade i Vet.

Ak. handl. för 1822 värderika upplysningar om arten jemte utförlig be-

skrifning (med teckning) och synonymi, hvartill Wahlenberg på samma

ställe lade underrättelser om dess utbredning och biologi.

Strandbräsmans smak liknar den Indiska krassens.

5. LuDdbräsman
(Cardnmine impatiens L.)

är ettårig, merendels fots- eller alnshög, och har ganska tunna, med
stipellika öron pillikt-omslutande blad och mycket små blommor, hvilka

icke sällan sakna kronblad (hvadan Linné i vestg.-resan kallar växten

Cardamine apetala). Bladen äro omkring 5—7-pariga; de nedres små-

blad äggrunda (eller nästan elliptiska), 3—5-klufna, de andras nästan

lansettlika och tandade, åtm. i nedre kanten; uddbladet är större. Kron-

bladen äro smala, uppstående, hvita, endast linielånga; då de, såsom

vanligen händer, saknas, blir i stället fodret icke sällan något kronlikt.

Skidorna äro nästan trådlika.

Växer i (helst steniga eller klippiga) lundar och skogar, på lös,

mullrik mark, i medlersta Sverige, i Öster- och Vestergötland, Dalsland,

Skåne, norra Småland och på Öland. — Utbr. genom Europa undant.

det nordligaste och Halland, Irland, Portugal, södra Spanien, Italiens

öar, Grekland; i Siberien.

Blommar nästan endast i Juni, men utvecklar stundom sednare

(ända till Oct.) åter blommor från knoppar i bladvecken; mognar kring

medl. eller slut. Juli.

Lundbräsman är en skuggväxt, som isynnerhet för sina mycket

tunna blad icke gerna tål solskenet, hvadan artnamnet (o: ömtålig). F.

ö. är den särdeles utmärkt genom de omslutande och nedvikta blad-

öronen och de små, nästan alltid kroulösa blommorna (d: Cardamine
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annua exiguo flore T."). Den tyckes på Linnés tid varit sällsyntare

än nu; i Flora suecica upptager han den endast för Gottsunda-bergen

vid Upsala, Carlbergs park vid Stockholm, Skåne (resan sid. 129) och

Vestergötland (resan sid. 26). Kudbeck (1666) och Bromelius (1694)

upptaga växten under benämningen Impatiens alpina.

b) Bladen enkla.

6. Fjellbräsman
(Cardainine bellidifolia L.)

är mångårig och merendels flerstjelkig, men endast något mer än 1

eller 2 tum hög (under blomningen icke sällan knappt tumshög), all-

deles glatt, och har långt skaftade, äggrunda och stundom något hjert-

lika, något köttiga, små blad, hvilka till största delen äro samlade vid

roten, korta (qvastlika) blomklasar, hvita, orakr. 2 linier långa, kron-

blad och uppräta, högst knappt tumslånga (mot örtståndet stora) skidor.

Växer i fuktiga klippspringor och på andra genom snövattnet våta

ställen i de högre fjellen, icke sällan ända invid snökanten (allm.) —
Utbr. norra Europa (Norge, norra Sverige, Lappland, norra Finland);

på Spetsbergen och Island; i norra Amerika (artktiska delen och Klipp-

bergen, Hvita bergen i New-Hampsh., Californien).

Linné upptäckte den lilla Fjellbräsman under sin lappska resa

(1732). Han beskref den också först (kort, men med teckning) i sin

Flora lapponica. Wahlberg skildrade och L?esTADius tecknade växten

i Svensk Botanik.

141. Arabis L.

Foderbladen uppräta. Kronbladen hela eller intryckta (hvita eller

violetta). Körtlarne 6 eller 4. Skidan jemnbred, hoptryckt; skalen 1-

nerviga eller ådriga (plana eller något kullriga, mest något knöliga).

Fröen l-radiga. — Mer eller mindre (grenigt-) håriga örter med hela

eller temligen hela blad.

1. Håriga Backbrännan
(Arabis hirsuta Sep. — Turritis hirsuta L.)

lir mång- (eller tu-)årig, vanligen omkring fotshög, och har enkel, rak

och upprat, mångbladig, vanligen nedtill hårig stjelk, omvändt-äggrundt-

lansettlika rotblad och aflånga, tvärt öron- eller hjertlikt omslutande,

glest-tandade stjelkblad; alla bladen äro vanligen beklädda med små,

dels greniga dels enkla, hår. Kronbladen äro uppräta, nästan tunglika.
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hvita. Skidorna äro uppräta och tilltryckta, de nedre 1-^ tura långa,

mycket smala; skalen med tydlig medelnerv. Fröen släta.

Växer på ängs- och skogsbackar, steniga skogsängar. — Utbr.

genom nästan hela Europa (undant. Frankrike, Portugal o. a.); i Siberien.

Blommar i Maj, Juni. — Förekommer stundom (mest på Öland

och Gotland) nästan glatt. Redan Linné anmärkte denna varietet

(Gotlands-resan sidd. 197, 228). Isynnerhet i Skåne, Vestergötland och

på Öland växer en större var. (underart?) med bredare, mera tandade,

pillikt-omslutande blad (o: A. sagittata DC), och i Skåne o. a. (sälls.)

en glattare, mera kortskidad : A. ( gla s tifolia ) curtisiliqua Fr.

Den sistnämnde skall likväl enligt Fr. Ii. N. höra till A. Gerardi. —
Underarten A. sagittata har en vidsträckt utbredning; den växer nem-

ligen i Europa, nori^a Asien och norra Amerika.

Euppius (1718) kallade växten Turritis hirsuta montana flore

albo, Linné sednare endast Turritis hirsuta.

Lönnroth granskade (i, sina Observationes etc. 1855) närmare

våra till denna art hörande former.

* Arabis Gerardi Bess., som blir alnsliög och har mycket tandade, pillikt-om-

slutande blad och nätlikt-punkterade frön, viixer (sälls.) på Gotland. Jfr Fr. i Bot.

Not. 1849.

2. Fjellglisen

(Arabis alpina L.)

är vid blomningen vanligtvis endast nära qvartershög, men blir sedan

något större (omkring Ii qvarter); mångårig. Stjelken är, isynnerhet

nedtill, bladig, nederst vid marken merendels utvecklande korta grenar

(skott), hvilka smånigom utväxa och blomma senare; dess blad äro

äggruudt aflånga, hjertlikt-oraslutande. Eotbladen äro i-osettlikt närmade

och utbredda, nästan omvändt-äggrunda; alla bladen omkring | tum

breda, glest-sägtandade, beklädda med små greniga hår. Blommorna

större än hos de andra arterna; kronbladen utkrökta, omvändt-äggrunda,

hvita. Skidorna äro utstående, omkring tumslånga; skalen plana, nerv-

lösa, ådriga.

Växer pä fuktiga, skyddade ställen, i bergspringor o. d. eller vid

bäckar, i och nedom fjellen. — Utbr. Norge, Island, norra Sverige,

Lappland, arktiska Eyssland, Spetsbergen och nästan hela Europas alper

och högre berg (undant. Portugals, Siciliens och Sardiniens, Greklands);

norra Amerika (Labrador, Grönland); Siberien.

Denna art är en bland våra vackrare fjellväxter då den blommar.

Genom sin tufvighet kläder den också väl de ställen, der den bosatt

sig, och der man stundom kan få se den hänga sina blommiga grenar
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från nägon bergvägg" ollor brant kUppa särdeles prydligt. Blommorna

lära lukta väl.

Redan IUjubeck d. y. anmärkte denna växt under sin Lapplands-

resa (1G95) och upptog- den i sin Index såsom Leucojum vernum.

Sedan samlade Linné densamma i Lappland och upptog arten i sin

Flora lapponica. De gamle botanisterna kände den under namnet Draba

altera (Clus. ) och Draba alba siliqnosa (Bauh.) m. m.

3. Strandglisen
(Aral)is petraea Lam. — Cardaniine jjetraca L.)

Ur mångårig, omkring qvartershög, och har stark, äldre flertoppig rot,

temligen bar, icke sällan nedtryckt stjelk, glest bugttandade eller något

lyrlikt inskurna, långt vigglikt-lansettlika, omkring 1^ linie breda rotblad

och smalare, helbräddade, nästan jemnbreda stjelkblad. Blommorna äro

hvita (stundom violettröda), icke talrika men temligen stora (kronbla-

den nära 3 linier långa, omvändt-äggrunda). Skidorna äro utstående;

skalen nästan nervlösa.

Växer på Ångermanlands klippiga eller grusiga hafsstränder. F. ö.

i Norge, norra Finland, på Brittiska öarne, Island; dessutom i norra

Amerika (Canada, nordvestra kusten). — Blommar i Juni, Juli. — Ora-

vexlar glattare och hårigare.

På de yttersta strandklipporna, t. ex. på Bondskär (der växten

först upptäcktes som svensk), sakna, enligt Wahlenberg, skidskalen all-

deles ryggnerv, så att växten der är en Cardamine, men äga deremot

en tydlig och stark sådan inpå öarne (t. ex. vid Ilernösand, Hernön,

"hvarest växten alltid står på det torra"), der den således blir en Ara-

bis. Vid sistnämnde stad bildar den också en större, mera lyrbladig

var. (A. arabigua DC. enl. Fr.). Plukenet (1696) kallade växten Na-

sturtiuni petraeum. J. Biberg fann den först som svensk (L. Fl. suec.

ed. 2). Bland nyare botanister har Lindblom noggrannt beskrifvit den

i Phys. Sällsk. Tidskr. I.

* Arabis arenosa Sep., som är tiiärig och har gridelina blommor, växer mycket

sällsynt vid städer (Norrköping) och byar (Kråksmnla i Smaland). Fr. Nov. mänt. III.

* Arabis suecica Fr. (Sisymbrium arenosum L. fl. suec.) är tuårig, har tem-

ligen bar stjelk men talrika, lyrlikt landade rotblad, hvita blommor, något utstående

och knöliga skidor och smalt-vingkantade frön, hvilka äro nära dubbelt större än hos

nästa art. Växer mest på odlade, sandiga eller grusiga ställen, vid byggnader, i med-

lersta och norra Sverige Blommar hela sommaren; mognar från slut. Juui. — Fr.

Nov. mänt. III (Arab. Thaliana-biennis), Summa.
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4. Vanliga Backbrännan
(Arabis Thaliana L.)

är ettårig, blommande vanligen omkring qvartershög, spenslig, med nä-

stan bladlös och merendels grenig, nedtill utspärradt hårig, blåaktig

stjelk. Bladen äro m. e. m. håriga (håren greniga); rotbladen rosett-

likt närmade, nästan ovala (korta), glest- och grundt-tandade, stjelk-

bladen sraalt-lansettlika, vanligen helbräddade. Blommorna äro hvita

(fodret något gulaktigt), mindre än hos föreg. art; kronbladen nästan

tunglika. Skidorna äro mycket smala, uppstående, släta; skalen svagt-

1-nerviga. Fröen okantade, mycket små; rotämnet vanligen snedt eller

alldeles rygglagdt (o: Sisymbrium arenosum Gay),

Växer på torra ställen, helst backar och åkerrenar, vid vägar, på

gärden och svedjeland, till södra Lappland (allm.).

Blommar i (April) Maj till börj. Juli; mognar från medl. eller

slut. Juni. — Omvexlar till storleken; på mycket mager mark blir den

endast 2—3 tum (och enkel), på bördig ända till 8 eller 10.

Utbr. nästan hela Europa; i Abyssinien, Caucasien, Siberien; i

norra Amerika, Massach. till Georgien, vesterut till Kentucky (iukoml.?).

Vid Messina på Sicilien hade den nästan mogna skidor redan i medl. Mars.

Linné kallade denna art Thaliana efter Thalius, en gammal bo-

tanist, som upptog och tecknade den under benämningen Pilosella sili-

quosa minor.

15. Turritis L.

Foderbladen något utstående. Kronbladen hela (hvitgula). Kört-

lame 2, under de ensamma ståndarne, kort-tvåknöliga. Skidan jemn-

smal, tvåeggadt 4-kantig; skalen starkt-1-nerviga. Fröen tvåradiga, släta.

1. Tornörten
(Turritis g-labra L.).

En tuårig, upprat, rak och nästan enkel, blåaktigt-grön, vanligen

alnshög eller högre (till 2 alnars) ört med lång blomklase. Eoten är

lång, smalt-tapplik, nästan enkel, hvitaktig. Eotbladen äro nästan lan-

settlika, bugttandade eller parskurna, glest håriga (nästan alltid vissnade

då växten blommar); stjelkbladen spetsadt pillikt-hjertlika, helbräddade

och glatta. Kronbladen äro smala, nästan uppräta. Skidorna rakt upp-

stående och tilltryckta, långa (vanligen 2 tum), bildande en hög och

spändrak topp (hvadan växtens namn).

Växer på något öppna, torra och sandiga ställen, på åkerrenar,

backar (bland buskar), ängs- och grusmark, allm. (isynnerhet i södra

och medlersta Sverige). — Utbr. nästan hela Europa; i Mindre Asien,
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Siberien (och i norra Amerika, Hudsons bay till Klippbergen, men nå-

got olika den europeiska växten).

Blommar (andra året) bäst från medl. Juni till raedl. Juli (sedan

sparsamt); mognar i Aug.

Tornörten gör sig lätt bemärkt genom sin nästan grågröna färg,

sin styfva, höga stjelk och de till densamma närmade bladen och ski-

dorna, hvilket allt ger växten ett teraligen eget utseende; de bleka,

hvitgula blommorna synas mindre. Den har inga synnerliga egenskaper.

Hornboskapen äter den färsk bland annat foder. Likväl lärer allmogen

i Småland intaga fröen (stötta) mot håll och sting (o: Smal. Still-

frö). I Östergötland skall växten kallas Käken trav.

16. Barbarea Br.

(Vinterkrasse, Sommargyllen Fr.).

Foderbladen uppräta. Kronbladen hela (gula). Körtlarne 6. Ski-

dan jemnbred, 4-kantig (eller nästan trind); skalen starkt (köladt) 1-

nerviga. Fröen enradiga, tätt smågropiga (punkterade), liksom skim-

rande (rödaktiga). — Glatta, temligen mörkt gröna örter med lyrlika

rotblad, omkring tumslånga skidor (o: Erysimura Barbarea L.).

1. Vanliga Yinterkrassen
(Barliarea vuigaris i];.)

är mång- (eller tu-)årig, omkring alnshög, och har de nedre bladen lyr-

likt-pardelade, minst 4-pariga, med rundadt-hjertlik slutflik, de andra

bugtigt-parskurna eller tandade, med öronlikt omslutande bas. Roten

är lång och grenig, vanligen nästan lodrät. Stjelken stadig, fåradt-

kantig. Blomklasarna äro rikblommiga; kronbladen höggula, bredt vigg-

lika. Skidorna uppstående eller uppkrökta (o: B. arcuata Rchb.).

Växer på åkerrenar, gärden och annan gräsmark, vid diken och

vägar, men nästan endast i södra och medlersta Sverige. — Utbr. nä-

stan hela Europa; Siberien och norra x\merika (allmän i norra staterna

och "såsom det tyckes inkomling" i Oregon och nordvestra delen).

Blommar bäst i Juni (och Juli); mognar under Juli.

Vanliga Vinterkrassen uppträder gerna sällskapligt, icke sällan t.

o. m. ganska talrikt, och är rätt prydlig med sina många höggula

blommor och glänsande-mörkgröna blad. Man har iakttagit att de förut

uppräta blomknopparne luta mer och mer en eller annan dag innan de

utslå, liksom sedan blommorna under de tvenne dagar som hvarjes

egentliga blomning räcker, hvarefter fruktämnet reser sig och de andra

blomknopparne i sin ordning verkställa samma rörelse.

21^lymun. Sv. Fanerog. *"
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Bladens smak är skarp, men temligen obehaglig. De kunna dock

i brist på bättre, såsom goda mot skörbjugg, nyttjas till sallat, sär-

deles under vintern, emedan växten, om den sås på hösten, bibehåller

bladen gröna till och med under snön. Om sommaren äro de för

grofva.

* Tidiga Vinter kr assen {Barbarea praecox DC), som växer på några spridda

ställen i Skåne, Småland och Halland, är spädare och mera gulgrön än den vanliga och

har behagligt skarp, krassarlad smak, h vadan den odlas. Bladens flikar äro smalare

skidorna nästan uppräta och trubbigt (trindt) i-kantiga. Först upplagen bland svenska

växter i Fries' Novitier (med beskr.).

2. Småblommiga Yinterkrassen
(Barbarea stricta Fr.)

är tuArig, 1—3 fot hög, och har de nedre bladen lyrlikt-pardelade,

1—3-pariga, med mycket små (eller inga) parflikar och smalt-elliptisk

eller rundadt-äggrund slutflik; de andra bugttandade eller naggade med

nästan pillik bas. Stjelken är spändrak, svagt kantig, endast upptill

grenig. Blomklasarne äro raka, ra ängblommiga, slutligen ganska långa;

blommorna nära dubbelt mindre än hos den vanliga (hvadan B. parvi-

flora Fr.); kronbladen smalt-vigglika, blekgula. Skidorna äro tilltryckta,

raka, tvåeggadt-4-kantiga.

Växer på stränder och fuktiga ängar, bland buskar. — Utbr.

Skandinavien, Holland, England, Tyskland, norra Italien, nordöstra Spa-

nien, Österrike, Ungern, Siebenbilrgen, södra och medlersta Ryssland. —
Blommar i (Maj,) Juni och Juli; mognar under Juli.

Linné anmärkte denna växt under sin lappska resa, vid Lule-elf,

men uppmärksammade den sedan icke vidare utan upptog den endast'

som lappsk (Erysimum Barbarea j3 fl. suec). Fries, som bestämde ar-

ten i södra Skåne, kallade den först (1821) B. stricta, men beskref den

sedan i sina Novitier närmare under namnet B. parviflora; i sednare

arbeten (Summa veget. Scand.) har han likväl återtagit sitt äldsta namn.

— Smaken är hos denna art örtartad.

Hos en del gamle botanister heta dessa växter utan åtskillnad

Barbarea eller Herba Sanctae Barbarse, hvadan Linnés artnamn lOch be-

nämningen Vinterkrasse. Linné ansåg dem således för blott en enda

art. Bauhin o. a. hade likväl redan åtskiljt tvä Barbareor, en vild,

osmaklig och en odlad med krass-smak. Den sednare (ursprungligen

amerikansk?) förvildades och qvarstår såsom sådan vid städer och större

egendomar sedan dess odling nästan kommit ur bruk. Linné ansåg

denna vara densamma som den vanliga, hvilken han derföre kallar en

behaglig sallat. (Jtr Fr. Nov. raant. TIL)
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i'S. ^K^asiiartiuni Br.

Foderbladen ra. e. m. utstående. Kronbladen hela. Körtlarna 4

eller 6. Skidan jemnbred, lansettlik eller elliptisk (lång eller kort);

skalen kullriga eller nästan plana, nervlösa eller nästan nervlösa. Fröen

två- eller enradiga, gropiga, skrynkliga eller punkterade (små). — Glatta

eller nästan glatta örter.

a) Blommorna hvita. Bladen parbladiga. Blomklasar mot-satta

bladen (o: Cardamina Mnch).

1. Källkrassen
(Nasturthim officinale Br. — Sisymbrium Nasturtium L.)

har mångårig, krypande rot (rotstock) och merendels omkring fotshög,

pipig (nästan uppblåst), uppstigande, ur de nedersta bladvecken rot-

slående, vek och slak stjelk. De nedre bladen äro mest 1-pariga (3-

fingrade) och de andra 2—3(—5)-pariga; småbladen äggrundt eller nå-

got hjertlikt elliptiska ra. e. m. bugttandade; uddbladet är större, nästan

hjertlikt. Ståndarne (och spiran) äro violetta. Skidorna i tum långa;

skalen (nedtill) 1-nerviga. Fröen nätlikt-gropiga; rotämnet snedt.

Växer i källor och bäckar, helst med klart och rent vatten (o: N.

aquaticum Bauh. Whlnb.), i Skåne, Halland och på Gotland. — F.

ö. utbr. genom hela Europa (undant. det nordligaste), i Barbariet, Ori-

enten, Caucasien, Siberien, på Japan, i Amerika o. a.

Blommar i Juni, Juli (och Aug.). — Omvexlar till storleken; på

uttorkade ställen helt liten med nästan rundade småblad (o: N. micro-

phyllura Echb.); stundom (Skåne) blir den mycket stor (alnshög eller

mera), med lansettlikt-spetsade småblad (o: N. siifolium Rchb.).

De källor och bäckar, hvilka under vintern bibehålla en viss värme,

kunna derigenom hysa växter, som knappt någonsin riktigt hvila. En

sådan är Källkrassen. Den växer sällskapligt och utbreder på den san-

diga eller dyiga bottnen sina stjelkar, hvilka slå rötter och gerna växa

i den riktning, som vattnet strömmar.

Källkrassen har behagligt skarp smak och lemnar en helsosam

sallat, hvartill den också genom örtståndets lösa byggnad särdeles läm-

par sig. Den är, säger Wahlenberg (Sv. Bot.), 'till kraft och an-

vändning kanske den brukbaraste krasse-sort som finnes och mycket att

värdera. Dess smak är måttligt stickande och besk, som den bÖr vara

för dietetiskt bruk, något mildare jin hos Skedörten. Den är isynner-

het god att tillgripa om våren, och dess bruk hos oss liksom i Tysk-

land skulle visst lindra mången olägenhet af den lunga vintern. Man

äter Källkrassen icke blott som sallat i ymnighet, utan äfven stundom
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på smör och bröd". Haa rekommeaderar också att, såsom på somliga

ställea i Tyskland brukas, aalägga dammar till växtens odling, hvilket

lätt skalle låta sig göra, isynnerhet i Skåne. Den skulle då kunna

försändas såsom handelsvara, antingen inpackad i tunnor eller inlagd i

ättika för att sedan med matolja och socker tillredas till sallat.

Källkrasseu har sedan gammalt varit berömd som skörbjuggsört

och nyttjades mest som vårkur. Dess ofäcinella namn var Nasturtium

aquaticum, och man hade på apoteken isynnerhet den utpressade saften

mot skörbjugg och "lefverns förstoppningar". En god skörbjuggsdryck

erhåller man också genom att låta Källkrasscbkd ocli påslagen het

vassla, som man ystat med cremor tartari eller citron, stå några tim-

mar i täppt kärl. — Örtståndet kan dessutom kokas som spenat och

ätas till kött. Men hurusomhelst växten användes, utmärker den sig

genom sin löshet, så att knappt något behöfver bortrensas. Fröen smaka

som senap.

FucHSius (1542) kallade växten Sisymbrina Cardaraine, Bauhin

(1671) Nasturtium aquaticum supiuura. Leche anmärkte den "vid Lacka-

länge, Helsingborg på Hiramelriks-Straelet, Ystad", och Linné beskref

den sedan i Skåne-resan (sid. 278).

b) Blommorna gula. Bladen pardelade.

2. Skogs- eller Strandkrasseo
(Nasturtium silvestre Br. — Sisymbriura silvestre L.)

har mångårig, krypande dier grenig rot, fotshög, vanligen uppstigande,

hård stjelk, teraligen smalt pardelade och m. e. m. tandade blad och

jemnbreda, tvåeggadt-plattade skidor, hvilka äro 5—8 gånger längre än

det mycket korta stiftet. Sidoklasarna utgå ur bladvecken. Fodret är

gult, kortare än den temligeu mörkgula kronan. Skidorna äro nära ^

tum långa, m. e. m. krökta, yngre nästan trådsmala; fröen enradiga,

omkring 10 i hvart rum.

Växer på fuktiga betesmarker, vid sandiga skogsvägar, på sandiga

eller grusiga stränder, i södra och medlersta Sverige, ymnigast kring

Mälaren. — F. ö. i nästan hela Europa; dessutom i Persien, Siberien,

China, på Nya Holland. — Blommar i Juli, Aug., till medl. Sept.;

mognar i Aug., Sept. — Skidorna uppbrista sällan ordentligt, utan bli

vanligen oordentligt krökta och liksom borttyna.

Skogskrassen anmärktes först (som svensk) i Skåne af E. Rosén

(Obs. Scan. sid. 31) och i Bohusläu. Linné tyckes icke egnat den nå-

gon synnerlig uppmärksamhet. I första upplagan af Flora suec. upp-

tager han den icke alls, och i den andra har han för densamma inga
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andra växoiter än Skåne och Bohuslän. Den har skarp och bitter

smak och kan således icke nyttjas till mat (o: Vild k ras se., Eruca sil-

vestris PucHSius, 1542).

* Nasturtium anceps Whlnb. har mångårig och icke sällaD knölig eller fler-

stjelkig rot, nästan lyrlikt-pardelade nedre blad och nästan lansettlika, tvåeggade skidor,

hvilka äro 3— 4 gånger längre än stiftet och i hvart rum innesluta omkring 10 två-

radiga frön. Växer i Skåne och medlersta Sverige (mest kring Mälaren), pä Öland och

Gotland. Blommar i Juni, Juli; mognar i Juli, Aug. — Kronbladen bli stundom Ijor-

tare än foderbladen (Fr. Mänt. III och Herb. norm ). — Whlub. Flora upsal. n. 426

(Sisymbrium).

3. Kärrsenapen
(Nasturtium palustre DC. — Sisymbrium amphibium § L.)

är ettårig, icke sällan nära fotshög, mörkgrön, ofta något brunaktig,

upprat. Bladen, särdeles de nedre, äro lyrlikt-pardelade; basen, isynner-

het de öfres, öronlikt-omslutande och hårkantad. Sidoklasarne utgå ur

bladvecken. Blommorna äro oansenliga; kronan blekgul, lika stor eller

något mindre än det grönaktiga fodret. Skidorna äro aflånga, nästan

uppsvälldt trinda och trubbiga, omkr. 40-fröiga, och bli slutligen lu-

tande; stiftet är mycket kort.

Växer på kärrängar och stränder (helst der marken uttorkar under

sommaren) samt andra m, e. ra. våta ställen, såsom vid diken, vägar

och gator, på åkrar och gårdar (allm.). — Utbr. nästan hela Europa

undant. Portugal, Spanien, Grekland och Turkiet; dessutom anmärkt i

Orienten, Siberien, China och norra Amerika. — Blommar hela som-

maren till ini Sept. ; mognar i Juli, Aug.

Linn;^, som i sina Herbationes upsalienses och sin Flora suecica

ed. 1 upptog denna växt som egen art, förenade den sedan, underligt

nog, med nästa, "kanske mera såsom en upp i landet (från vattnet)

förlupen besynnerlig urartning än såsom en afart i egentlig bemärkelse"

(Whlnb.). Annars liknar den till skidorna mycket Källkrassen.

De ymniga fröen kunna nyttjas som senap, hvadan namnet.

4. VatteDrättikan
(Nasturtium amphibium Br. — Sisymbrium amphibium a L.)

är mångårig, teraligen storväxt, och har knöligt grenig eller nästan tapp-

lik rotstock, hvilken om hösten icke sällan alstrar skott med stora,

lyrlika blad, nästan liknande Rättikans. De egentliga stjelkarne äro

temligen uppblåsta, stå vanligen till en stor del under vattnet, hvari

örten växer, icke sällan bärande kamralikt delade blad (liknande Hotto-

nians). Utom vattnet äro bladen dels (lyrlikt) pardelade (de nedre),

dels lansettlika, glest eller inskuret-sågtandade (de öfre); stundom (på



326

uttorkade ställen) äro alla bladen hela. Blommorna äro alldeles gula,

nästan dubbelt längre än de andra arternas; kronan längre än fodret.

Skidorna uppblåsta, kort-elliptiska, nästan klotrunda; stiftet långt.

Växer i åar, bäckar, sjöar och vid deras stränder, icke sällan

bland Kolvass och helst på gyttjebotten, i södra och raedlersta Sverige.

— Utbr. nästan hela Europa undant. det nordligaste och Sicilien, Sar-

dinien, Grekland, Turkiet; i Canada (enligt Hooker). — Blommar i

Juli, Aug.

Vattenrättikan står nästan alltid under vatten med sina nedre delar,

sä att den med skäl kan kallas mera "amphibisk" än samslägtingarne.

Dess egenskaper äro uretiska och antiscorbutiska (örten skall ock, så-

som vidrigt besk, gagna mot maskar), nästan som Rättikans, med hvil-

ken den till rot och en del blad äger någon likhet, hvadan namnet.

Också heter den hos Bauhin (1671) Raphanus aquaticus (alter och

rapistri folio), hos Dillenius Radicula palustris.

3. SILICULOS^
(Kortskidade).

Skidan kort och bred (högst dubbelt längre än bredden).

A) Skidans mellanvägg bred. Rotämnet rygglagdt; hjertbladen

plana.

IH. Canielina Cr.

Foderbladen uppräta. Kronbladen hela (blekgula). Körtlarne 4,

två under hvar ensam ståndare, kort-kägellika. Skidan omvändt-ägg-

rund eller nästan klotrund, ra. e. m. päronlikt uppsvälld ; skalen mycket

kullriga, krönta med ett smalt utskott, som är vidväxt det trådlika

stiftet (hvilket således lossnar med skalen då skidan brister). Fröen

talrika, okantade. — Ettåriga, vanligen 1—1| fot höga örter med tem-

ligen smala (ra. e. ra. lansettlika), bredbasiga och pillikt omslutande blad

(d: Myagrum sativum L.).

1. Sanddodran
(Camelina silvestris Wallr.)

är temligen stadig och tätbladig, något blåaktigt grön, vanligen hårig,

och har ra. e. m. spetsadt lansettlika, helbräddade eller glest småtandade

blad och rundtrubbigt oravändt-äggrunda (långt päronlika), kantade,

prickiga, temligen hårdskaliga (derigenom mindre uppsvällda) skidor

med långt stift (högst dubbelt kortare än skalen).

Växer på sand- eller grusmark, åkrar o. s. v., särdeles i södra och

raedlersta Sverige. — F. ö. i Norge, Holland, Belgien, Frankrike, Ita-
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lien, Österrike, Ungern, Siebenbiirgen, södra Ryssland; i Caucasien,

Siberien. — Blommar i Juni och Juli; mognar mot slut. Juli. — Om-

vexlar glatt, samt med större eller mindre skidor.

Luktar lök. Kallas Dodra i Upland, Dora, Dö re i Skåne och

Småland, Dåde i Ångermanland.

Först upptagen bland svenska växter i Fries' Novitier (anm. på

Öland 1818). Fries anmärker att redan Bauhin och de andra gamle

botanisterna kände växten under benämningen Myagrum silvestre, men

att Linné icke uppmärksammade den ehuru den är allmän vid Upsala

(i hans Species utgör den Myagrum sativum a).

* C. sativa Fr., som har smalare (smalt omvändt-äggrunda) och smalt kantade,

svagt nätadriga skidor med kortare stift, odlas i södra Sverige och träffas derstädes och

(bäst) pa Gotland nästan vild eller som ogräs på linåkrar. Blommar i Juni, Juli. —
Fröen lemna ymnig, både i köket och hushållet användbar olja. De gamle botanisterna

(DoDONaeus, Bauhinus) upptogo växten såsom Myagrum sativum; LinnÉ upptog den (i

Species) såsom densammas ^. Fries bestämde arten närmare (Nov. mänt. III).

2. Lindodran
(Camelina foetida Fr.)

är mera rent grön, temligen spenslig och mjuk (sålunda äro blomskaften

så slaka att de nedre skidorna slutligen hänga), och har tunna, temli-

gen bugttandade eller parskurna blad och tvärtrubbiga eller nästan in-

tryckta, bredt- eller nästan klotrundt-omvändt-äggrunda (kort päronlika),

tunnskaliga, mycket uppsvällda, nästan okantade, svagt nätadriga skidor

(större än hos Sanddodran) med vanligen kort stift.

Växer på linåkrar (från Skåne till Jemtland), ett mångenstädes ym-

nigt ogräs. — Utbr. genom nästan hela Europa (undant. Brittanien,

nästan hela Italien, Grekland och Turkiet, medlersta och norra Ryss-

land); i Caucasien. — Blommar nästan hela sommaren, men mest i

Juni, Juli.

Växten är icke sällan till odlarens harm så ymnig, att linåkrarne,

der den växer, stå alldeles gula under dess blomning. På dess väx-

ställe häntyda också benämningarne Hörkäring (Vestergötland; hör =
lin), Vildlin (Gotland) och Dårlin (Nerike).

Fries upptog i sina Novitier denna art under slägtet Camelina

(C. dentata). I sin Nov. Mänt. III bestämde och beskref han den

närmare (såsom C. foetida) och utredde dess synonymi. Bauhin kallade

växten Myagrum foetidum. Den är Myagrum sativum Linné i Flora

suec. och M. sativum y i Species.

Såsom af det föregående synes, kände (eller upptog) Linné blott

en Camelina som svensk. Fries bestämde i sina Novitier (1815—18)

trenne, hvilka han upptog såsom underarter till Camelina sativa; i Mänt.
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III upptager han desamma såsom egna arter och som sådana antagas

de nu vanligen. Märkligt är att Bauhin och nästan alla gamla bota-

nister kände (och benämnde) dessa tre arter sådana som Fries nu

återställt dem sedan Linné (i Species) indragit dem såsom varieteter

under sin Myagrum sativum. I Mänt. III behandlar Fries särdeles

utförligt dessa växters karakteristik, synonymi och historia.

Dodrornas frön äro rika på olja, som så länge den är frisk är

en ganska god matolja, men annars kan nyttjas som bomolja. Den

osar mindre och brinner längre än rofolja samt stelnar icke lätt i kuld.

B) Skidans mellanvägg bred. Rotämnet kantlagdt; hjertbladen

plana (Alyssinese).

£9. Cociklesftfia L.

(Skedört-slägtet).

Foderbladen utstående. Kronbladen hela (hvita). Körtlarne (4

eller) 2, under de ensamma ståndarne. Skidan m. e. m. rundad eller

oval och uppsvälld; skalen mycket kullriga, med stark ryggnerv. Fröen

talrika, knottriga, okantade. — Ett- (eller två-)åriga, glatta örter med

köttiga blad (rotbladen långt skaftade, hjert- eller spjutlikt-njurlika) och

behagligt skarp smak (o: Skörbjuggsörter).

1. Yanliga Skedörten
(Cochlearia officinalis L.)

blir slutligen fotslåug, med talrika grenar, och har äggrundt-elliptiska

eller nästan rutlika, vanligen bugtigt eller vinkligt tandade stjelkblad

(af hvilka åtminstone de öfre omsluta stjelken), långa blomklasar och

nästan klotrunda (eller elliptiska) skidor.

Växer på hafsstränder i Bohuslän, Halland, Skåne och Blekinge

(och ett par ställen i Småland). — Utbr. genom Europa undant. det

södra och östra; på Island och Spetsbergen; i arktiska Amerika (enligt

Hooker). — Blommar mest i Juni och Juli.

Skedörtslägtets arter utgöra så verksamma antiscorbutiska (skör-

bjuggs-) medel att de, mer än andra, förtjena benämningen skörbjuggs-

örter. Mest användes dock denna, hvars örtstånd bör, enligt farma-

kopéu, finnas på apoteken (pharm. Herba Cochleariae). Men eme-

dan torra växten är overksam, lägges den i sprit eller vatten att ut-

draga det verksamma, eller sönderskäras bladen och inläggas med socker

till s. k, konserv att begagnas vintertiden (dosis 2 eller 3 lod om da-

gen). Verksammast — både såsom diuretisk och antiscorbutisk — är

likväl den om våren utpressade saften, hvilken intages antingen ensam
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eller i mjölkvassla (1 eller 2 lod dagligen); använder man örten såsom

sallat om våren, blir dosis 4 till 6 lod. Utom mot skörbjugg beröm-

mes växten mot gikt och andtäppa. Den kan med lätthet odlas i

trädgård.

Då Linné utgaf sin Flora suecica kände han endast genom Kalm

att denna art växte vild i Sverige (o: Hab. in littoribus marinis oceani

septentrionalis. P. Kalm). Om densamma säger Kalm sjelf (Vet. Ak.

handl. 1743). "Denna förträffliga skörbjuggsört växer i stor ymnoghet

bland klappurn och uti sanden vid stränder nästan pä alla holmar (i

Bohuslän)".

2. Danska Skedörteo
(Cochlearia danica L.)

är i allmänhet mindre än föregående art, men har större blommor och

skidor än denna. Stjelkbladen äro äggrundt eller rutlikt triangellika,

grundt 3—5-flikiga (stundom helbräddade), alla skaftade. Blomklasarna

äro korta. Skidorna ruudadt-äggrunda (eller elliptiska).

Växer på vestra, södra och medlersta Sveriges (till Eoslagen) hafs-

stränder. — Utbr. Skandinavien (undant. Lappland), Holstein, Olden-

burg, Holland, Brittanien, nord vestra Frankrike, norra Spanien (Asturien);

Island; arktiska Amerika enligt Hooker. — Blommar mest i Maj och Juni.

Eedan S. Paxjlli tecknade i sin Flora danica (1648) denna art

under benämningen Cochlearia danica (minor erecta och altera repens).

Under detta namn upptages den också bland Fuiréns gotländska och

blekingska växter (på Ternö i Blekinge och på Carlson vid Gotland).

Linné anmärkte den 1741 på Öland och Gotland ("växer vid hafs-

stränder här och der"), Leche nästan samtidigt i Skåne. Den upp-

tages också i Bromelii Chloris gothica (1694).

* Pepparroten (Cochlearia Arraoracia L.). Förvildad i södra och medlersta

Sverige. — Skidornas skal sakua ryggnerv, hvadan man bildat ett eget slägte ^' Ar-
moracia (A. rusticana).

!SO* Ijnnaria L.

Foderbladen slutna, två puckliga nederst. Kronbladen hela (blek-

röda eller rödvioletta, stundom hvita). Körtlar 2 stora vid de ensamma

ståndarne (och med en liten på hvar sida). Skidan alldeles platt, nä-

stan oval (hos vår art), smalnande till ett långt skaft (carpophorum);

skalen plana, nervlösa. Fröen temligen talrika (men många outbildade),

vingkantade; deras strängar långa och vidväxta mellanväggen. — Mär-

ket tvåläppigt.
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1. MånvioleQ
(Lunaria rediviva L.).

En mångårig, omkring alnshög, något hårig, storbladig, storblom-

mig och storskidig ört, kanske den prydligaste bland våra inhemska

Korsblommor. Bladen äro hjertlika, ra. e. m. spetsade, hvasst taudade,

de nedre stundom handsbreda. Kronbladen omkring ^ tum långa. Ski-

dorna äro nära 1 tum breda och 2 tum långa; deras skaft är tums-

långt, nästan trådlikt. Fröen äro njurlika, 3—4 linier breda.

Växer i lundar och vid skuggiga bergväggar i Skåne, på Kinne-

kulle och vid Uddevalla. — Utbr. Europa undant. det nordligaste och

vestligaste samt Italiens och Greklands öar, Turkiet. — Bioramar i Juni,

Juli. — Blommorna lukta väl om natten.

Månviolen bildar präktiga stånd, hvilka då de blomma påminna om

syrenen i våra trädgårdar, både till lukt och färg, hvilken sednare dock

kan vara högre och blekare i samma blomklase. De stora, bleka ski-

dorna gifva sedan växten ett eget utseende, isynnerhet då skalen loss-

nat och de egendomligt glänsande mellanväggarne sitta blottade.

Redan Leche anmärkte Månviolen "på ön Lybeck vid Krageholra,

men ymnigare vid Öfvedskloster" (Lech. Prim.), och i Vet. Ak. handl.

1744 säger han att den "växer på sidländta och skuggrika ställen på

Lybeks ön vid Krageholra och i Ofvedsklosters skog" och att den "är

en ansenlig växt: blomstren äro lika dera på trägårds Hesperis och

hafva samraa lukt". Linne anmärkte växten på åtskilliga ställen i

Skåne (Fl. suec. : Lunaria annua) och på Kinnekulle, "der den vistes

oss af Herr Lidholra i Hellekis djurgård" (vestgöta-resan sid. 62). Ret-

zius (Obs. I) upplyste att vår art icke var, såsora raan hittills ansett,

L. annua, utan denna.

!31. Farsetia Br.

Foderbladen uppräta. Kronbladen tuklufna (hvita). Körtlarne 4,

korta, rundade, plattade, en på hvar sida ora de ensararaa ståndarne,

hvilkas inre kant nederst bildar en tand; de parvisa ståndarne nedtill

kantade. Skidan elliptisk; skalen något kullriga. Fröen kantade, åtm.

6 i hvart rum.

1. Sandhvitan
(Farsetia incana Br. — Alyssum incanum L.).

En mång- (eller nästan tu-)årig, omkring fotshög (|— lé fot), nä-

stan upprat ört, som merendels är alldeles beklädd med små stjernlika

hår och derigenom gråhvit, hvadan artnamnet (o: Grådodra Lilj.). Stjel-

ken (eller stjelkarne) är stadig och hård. slutligen nästan träig, upptill
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vanligen delad i uppstående grenar. Bladen äro nästan lansettlika, om-

kring 1| tum långa. Blommorna äro talrika, teraligen stora (nära 4

linier breda), rent hvita. Skidorna nära 2 linier breda, nästan till-

tryckta; stiftet långt.

Växer på torra, sandiga eller grusiga ställen, i södra och raed-

lersta Sverige, mest i vestra Skåne (vid vägar och på åkrar); i de

andra landskaperna dels icke alls dels mycket spridd (sälls.) och troli-

gen på de flesta ställen (såsom vid Stockholm) icke ursprunglig. —
Utbr. nästan endast medlersta och östra Europa till Siberien.

Blommar i Juli och Aug.; mognar från börj. Aug. — På skug-

giga ställen blir hårbeklädnaden mera spridd och växten derigenom nä-

stan rent grön.

Sandhvitan lärer teraligen gerna ätas af får och getter, äfven nå-

got af kor, men alldeles ratas af hästar. "Det synes som skulle dessa

sistnämnde djur tillika med svinet minst finna sig vid de så kallade

skörbjuggsväxterna, antingen de äro mindre behöfliga eller föga pas-

sande för en sådan natur" (Whlnb.). Bien besöka flitigt blommorna.

Redan de gamle botanisternas benämningar på denna växt häu-

tyda på dess gråa hårbeklädnad. Så kallade Clusius (1601) densamma

Thlaspi incanum (machliniense), Bauhin (1671) Thlaspi fruticosum in-

canum o. s. v. Leche upptäckte växten som svensk i åkrar mellan

Lund och Malmö (Primit.); Linné upptager den i första upplagan af

Flora suec. såsom anmärkt endast mellan nämnde städer, och ännu i

den andra upplagan känner han den endast som skånsk.

'42. Aljssum (L.)

Foderbladen uppräta. Kronbladen (hos vår art) urnupna (blekgula).

Ståndarsträngarnc okantade; vid de ensamma en smal, nästan stränglik

tand (borst) på hvar sida (o: Psilonema Mey.). Skidan (hos vår)

kretsrund och urnupen, plattad; skalen kullriga i raidten. Fröen okan-

tade, 2 i hvart rum.

1. Grådodran
(Alyssum calycinura L.).

En ettårig, genom sin stjernlika hårbeklädnad m. c. ra. hvitgrä,

vanligen ända nära raarken grenad ört. Då den börjar blomma är

den endast 3 eller 4 tum hög, men blir sedan merendels 5—8 tum.

De nedre bladen äro nästan oravändt-äggrunda, de andra spad-, tung-

eller nästan lansettlika. Blommorna äro talrika, men små. Kronbladen

bli slutligen (och torkade) nästan hvita; foderbladen äro varaktiga, om-

kring dubbelt kortare än skidan.
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Växer på sandiga backar och annan torr mark, i Skåne, Blekinge,

Småland, Upland, Vermland, på Öland och Gotland, dock endast på

några spridda ställen (sälls.) men vanligen sällskapligt. — Utbr. nästan

hela Europa; i Caucasien, Mindre Asien. — Blommar i Maj och Juni.

Fries upptäckte Grådodran (som svensk) vid Brösarp i östra

Skåne, 1823 (Mänt. I).

S3. Draba L.

Foderbladen uppräta eller något utstående. Kronbladen hela eller

tudelade (hvita eller gula). Körtlar 2, under de ensamma ståndarne,

men vanligen otydliga. Skidan nästan elliptisk eller oval, smalare eller

bredare, plattad; skalen plana, med svag eller i ådror upplöst rygg-

nerv. Fröen talrika, släta.

a) Kronbladen hela eller urnupna.

*) Ettåriga arter med bladig stjelk, utan rot- eller grenskott.

1. LnDdnageln
(Draba muralis L.)

är spenslig, men icke sällan nära fotshög, än långt- och uppstående-

grenig, än enkel (då vanligen mindre), och har hjertlikt äggrunda, såg

tandade, håriga blad och hvita, talrika men mycket små (endast |-linie

långa) blommor i slutligen långa och glesa klasar. Ståndarne äro en-

dast 4. Kronbladen hela. Skidorna äro sraalt-elliptiska, glänsande-

glatta, utspärrade, omkring Ig linie långa, på något längre skaft; fröen

omkring 12.

Växer i (helst steniga eller klippiga) lundar, på skogiga eller

buskiga backar, bland stenar (och på eller vid skuggiga murar), i södra

och medlersta Sverige, utom i vestra delen (Halland, vestra Småland,

Bohuslän), sälls. — Utbr. nästan hela Europa utom det nordligaste

samt södra Spanien, Greklands öar, Turkiet; i Algerien, Caucasien, vestra

Siberieu; i Förenta Staterna (Montreale); på Japan enligt Siebold.

Blommar i Maj och Juni.

Kedan Fuirén anmärkte Lundnagelu på Ternö i Blekinge. Linné

fann den först på Gotland vid Fläringe kyrka (beskr. gotl.-resan, 192)

och han uoptager den ännu i Flora suecica endast för detta ställe

(och "etiam Upsaliee visa"). Egentligen borde han benämnt denna art,

som mera växer i lundar o. d., D. nemorosa, och nästa, som älskar grus-

backar och murar, D. muralis, dä han deremot lät de båda arterna lik-

som byta namn med hvarandra. Bauhin kallade växten Bursa pastoris

major loculo oblongo.
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2. Backnagelo
(Draha nemorosa L

)

är i allmänhet lägre, hårigare och mera utbredt grenig än förestående

art, men kan också (pä beväxtare ställen) bli lägre, glattare och enklare

(omvexlar mellan 2 och 6 tum). Bladen äro äggrunda eller nästan

ovala, sågtandade, stundom något violetta, de nedre nästan rosettlikt

närmade. Blommorna gula, något större än hos Lund nageln; kron-

bladen urnupna; ståndarne 6. Skidorna äro smalt-elliptiska, vanligen

småludna, omkring 2 linier långa, på 4—5 liniers skaft. Fröen äro

nästan dubbelt mindre än hos Lundnageln, men talrikare (20—30).

Växer på torra backar, sandåsar och murar, i raedlersta Sverige

och Ångermanland (sälls.). — F. ö. i Norge (Kongsberg), Finland,

medlersta och södra Ryssland, Galizien, Siebenbiirgen, Ungern, Dalmatien,

Piemont, Pyrenéerna; dessutom på JJral, Caucasus och Taurus, Altai; i

norra Amerika (nordvestra och subarktiska delarne) och på Japan.

Blommar från slut. April eller börj. Maj till in i Juni; mognar

mest under Juni och bortvissnar sedan snart. — Strax den börjar

blomma är den helt liten (kortstjeikig), men utväxer sedan m. o. ra.

och bildar merendels långa blomklasar. — Omvexlar stundom (Dalarne)

med glatta skidor. — Der den växer är den gerna ymnig.

Linné uppställde denna art i första upplagan af sina Species Plan-

tarum ("Hab. in Sueciae nemoribus"), men förenade den sedan, såsom

i Flora suec, med föregående art och nämner intet om utbredningen,

liksom han ansett denna vara lika hos båda. Hartman upptäckte den

"i vestra trakten af Gefle" (Vet. Ak. handl. 1818). LaesTADius anmärkte

växten i Ångermanland (Säbrå kyrka) 1824. Wahlberg skildrade och

Hartman tecknade den mästerligt i Svensk Botanik.

**) Tuårig eller något varaktigare art med bladig stjelk, talrika

rotblad och vanligen blomlösa blad- (rot-)skott.

3. Gränageln
(Draba incana L.)

är på alla sina gröna delar beklädd med små stjernlika hår och der-

igenom gråaktig. Stjelken är rak och stadig, enkel eller grenig, mer-

endels omkring qvartershög, meu omvexlar mellan 4 och 10 tura. Bla-

den äro sågtandade (hos små stånd icke sällan nästan helbräddade),

äggrunda eller (alla eller de nedre) iansettlika. Kronbladen är urnupna,

hvita. Skidorna lausettlikt-elliptiska eller Iansettlika, sneda eller slut-

ligen vridna, nästan uppräta, 3—4 linier långa.
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Växer på torra siällen, ängar och gräsmarker, i medlersta Sverige,

Vester- och Östergötland, på Öland och Gotland, vid Hernösand och i

Herjedalen. — Utbr. Skandinavien, Island, Skottland, Pyrenéerna, Dau-

phiné, Schweiz, Tyrolen, arktiska och medlersta Kyssland, Caucasien,

Altai och norra Amerika (arktiska delen, Labrador, Klippbergen).

Blommar i Maj och Juni. — Omvexlar med gråludna och (Got-

land, Oland, Vestergötland o. a.) glatta skidor. — De nedre blommorna

uppkomma vanligen ur bladveck.

O. Celsius var den förste, som (1732) upptog Grånageln bland

svenska växter ("Draba alpina"). Linnk anmärkte den också under sin

lappska resa, men inom det egentliga Sverige först på Gotland, 1741

(gotl.-resan, sid. 154 : D. upsaliensis i registret). I sin Flora suecicas

2:a upplaga lemnar han en temligen fullständig beskrifning på växten

("Hab. in Uplandia, nec non in Alpibus, et Gotlandia").

***) Mångåriga, genom rosettlika rotblad och täta rot- (gren-)

skott m. e. m. tufviga arter med bladlösa eller svagt bladiga stjelkar.

4. Hårnageln
(Draba hirta L.)

är småhårig oeh något stjernluden och har mest omkring två-(l—4-)

bladiga, nära qvartershöga stjelkar, glest (2—6-)tandade blad ( rot-

bladen vanligen lansettlikt-tunglika och knappt 2 linier breda, de andra

nästan äggrunda och bredare), hvita (stundom gulaktiga) blommor och

nästan elliptiska eller lansettlika, merendels sneda, omkring 3 linier

långa skidor; stiftet mycket kort.

Växer på (torra) klippor och berghällar eller i deras springor o.

a. i fjelltrakterna. — Utbr. Lappland, norra Sverige och Finland, Norge,

Skottland; Island, Spetsbergen; norra Amerika (arktiska och subarktiska

delarne. Klippbergen, Kotzebys-sund). — Omvexlar mycket, särdeles till

storlek och hårighet. Sålunda blir den än (på lägre, mera skyddade

ställen) 5—10 tum hög, slak och spenslig, glesare hårig med smalare

(lansettlika) skidor (o: D. ru pest ris DC), än (på högre, öppna stäl-

len) kortare (
2—3—4 tura ), stadigare och hårigare, med icke sällan

bladlösa stjelkar och bredare skidor (o: D. scandinavica Lindbl.).

SoLANDEK upptäckte Hårnageln i Lappland och Linné upptog den

först i tillägget till sin Fauna suecicas 2:a uppl. (Florae Suec. Novit.)

r "Solander, D. C, Lapponia, Alpes". Wahlenberg beskref och tecknade

(Jen sedan i sin Flora lapponica. Slutligen skildrade Wahlberg och

tecknade LaeSTADius (ypperligt) densamma och dess märkligare varietetcr

i Svensk Botanik.
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* Draba Wahleabergii Htn har bladlösa eller ecbladiga, glatta, vanligen 2

tum höga stjelkar, lansettlika, helbräddade, merendels något håriga blad, små, hvila

(torra gulaktiga) blommor, nästan ovala, stora skidor, och växer på fjellen i Lule och

Pite Lappmarker. — \Vahleni3ERG (upptäck.) Flora lappon. (D. androsacea). Hartman

Handbok, '.i-.e uppi. Wahlberg (och LassxADius) Svensk Botanik.

5. Luddnageln
(Draba nivalis Lilj.)

är tätare tufvig, sraåbladigare och småblommigare än de båda föregående

arterna och har nästan alltid bladlösa, stjernludna, merendels, åtmin-

stone äldre, 2 eller 3 tums blomstänglar, små, tunglika, helbräddade,

något tjocka (tydligt ryggnerviga), tätt-askgrått-stjernludna blad (o: D.

rauricella Whlnb.), endast linielånga, hvita eller hvitaktiga blommor (vårds-

löst torkade bli de blekgula), och glatta, lansettlika, spetsade i sneda),

omkring 3 linier långa och 1 linie breda skidor.

Växer på torra, steniga ställen pä Lapplands fjellar, här och der

allmän, men icke nära snögränsen (Wahlenberg anmärker att den

växer ymnigt pä ett fjell der ingen snö finnes under hela sommaren),

hvadan Liljeblads artnamn är mindre lämpligt. — Utbr. Lappland, ark-

tiska Eyssland, Siberien, Norge; Island, Spetsbergen; arktiska Amerika,

Labrador.

Liljeblad upptäckte Luddnageln i Torne-Lappraark 1788; han

också beskref och tecknade den i Upsala Vet. Soc. handl. VL Wahlen-

berg skildrade den noga i sin Flora lapponica (: D. muricellaj. Wahl-

berg omtalade och LpesTADius tecknade växten i Svensk Botanik.

6. Fjellnageln
(Draba alpina L.)

har klart gula, temligen stora (kronbladen 2 linier långa) blommor på

bladlösa, 2—3 (slutligen 5) tum höga, vanligen håriga, raka och sta-

diga stänglar, äggrundt-ovala, 1| linie breda skidor (trindare än hos

de andra arterna) och lansettlika, helbräddade (blott stundom mycket

glest sågtandade), temligen mjuka och gulaktiga, nära 2 linier breda och

omkring | tum långa blad; nedom dessa äro stam- ( rotstock- )grenarne

beklädda med smala, nästan agnlika lemningar efter de gamla bladen

(o: deras medelnerver).

Växer på torrare, klippiga eller steniga ställen, i de högre fjellen

i Lappland och Herjedalen (Stora Midtåkläppen). — Utbr. Norge, norra

Sverige, Lappland, arktiska Ryssland, Spetsbergen; arktiska Amerikas

stränder, Melvilleön.

LiNNK upptäckte Fjellnageln i Lappland och beskref den först i

sin Flora lapponica, Wahlenberg sedan närmare i sin. Wahlberg skil-

drade och LitsTABirs tecknade noggrannt växten i Svensk Botanik.
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b) Kronbladen tudelade, hvita (si. Erophila DC.)-

, 7. Yårälsklingeo
(Uraba verna L.)

är ettårig och har alla bladen samlade vid roten till en utbredd krets

(rosett); de äro vigglikt-lansettlika eller ovala, spetsiga, glest tandade

eller helbräddade. Blommande är växten endast 1—2 tum hög, men

blir slutligen 3—6 tum. Kronbladen äro linielånga, utstående. Ski-

dorna (isynnerhet de nedre) långt skaftade, vanligen ovala eller upptill

bredare. Fröen äro talrika (30—50), rundade.

Växer (allm.) på torra och sandiga ställen, såsom backar, gär-

den och åkrar, i södra och medlersta Sverige (till Ångermanland). —
Utbr. Europa undant. det nordligaste; Caucasien, vestra Siberien, norra

Amerika (Canada till Virginien).

Blommar från slut. April till omkring medl. Maj eller börj. Juni;

mognar från slut. Maj till slut. Juni och borttorkar sedan strax. En-

ligt Bjerkander blommar den redan vid 3° värme. — Bladen omvexla

till beklädnaden, än beströdde med små, dels enkla dels 2—3-greniga

hår, än nästan glatta. Skidorna likaledes än längre än kortare (bredt-

elliptiska).

Vårälsklingen utvecklas så bittida om våren att icke många utom

botanisten komma att skåda den lilla växtens tidigaste blomning. Men
den enkla raossbetäckta klippan eller stenen, på hvilken dess frön

grott och små bladrosetter med sin knopp bildats om hösten, och hvil-

ken de sraåtäcka blommorna nu kläda helt hvit, — botanisten glades

icke mer åt den mest putsade trädgårdsrabatt än åt den obetydliga

växten, hvilken han helsar såsom ett vårtecken. Dock — våren låter

vanligen ännu vänta på sig någon tid, och icke sällan kommer snö

och täcker marken, ja hela den lilla blomman. Men denna är icke

ömtålig; den sluter sin krona och solen kommer snart till dess bistånd;

snön smälter och vattnar mossan, som grönskar omkring Vårälsklingens

små bladrosetter, hvilka sedan vintern draga något i rödt och bryta

sig mot mossans renare grönska. Men snart har växten blommat ut,

dess skidor mogna, och Vårälsklingens sändning är slutad; den leranar

en skådeplats, der den kunde visa sig nästan ensam, och der dess van-

ligen mera bemärkta systrar nu uppträda. (Lecogi).

Vårälsklingen kallas i Småland o. a. i Götarike Vårråg-blomma,
emedan den i de trakter, der vårråg brukas, genom sin blomning an-

tyder att tiden för dess sådd är inne. Några omedelbart nyttiga egen-

skaper känner man väl icke hos densamma, men den är dock alltid

välkommen såsom en bland de aldra tidigaste vilda blommor, och en,
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om ock teraligen ringa och oansenlig, vårens budbärare. Emellertid

ersattes icke sällan växtens litenhet genom dess ymnighet, så att den

kan alldeles kläda somliga ställen på de torraste, och magraste backar

och marker med sina hvita blommor. Mot natten och likaså under

regnväder lutar och slokar blomklasen för att skydda blommorna och

deras pollen (frömjöl).

Lindblom lemnade i Botan, Notiser för 1839 en "Öfversigt af

Skandinaviens Draber", innehållande utförliga beskrifningar å dessa väx-

ter, deras utbredning och synonymi, och i Vet. Ak. bandi, för samma

år (tryckta 1841) en monografi öfver sagde växter. Sednare (Bot.

Not. 1841) meddelade han tillägg härtill.

C) Skidans mellanvägg temligen smal. Rotämnet rygglagdt;

hjertbladen vikta tillbaka på tvären.

34. Subularia L.

Foderbladen nästan uppräta. Kronbladen hela (hvita). Märket

sittande, punktlikt. Skidan smalt och trubbigt oval, uppsvälld, obetyd-

ligt hoptryckt från sidorna (en riktigt mogen skida är i tvärsk. lika

bred som mellanväggen); skalen mycket kuUriga, nervlösa, längs raidten

veckade till en trubbig köl; rummen 4-fröiga.

1. Sylörten
(Subularia aquatita L )

En ettårig, liten, endast 1 eller knappt 2 tum hög ört (bland

de minsta i hela ordningen). Bladen äro syllika, icke sällan utkrökta,

alla samlade vid den tradiga, hvita roten. Stängeln (eller stänglarne) är

föga längre än bladen, nedkrökt eller uppstående, och bär en gles och

krokig klase med endast några fä och mycket små (| linie långa)

blommor; kronan obetydligt större än fodret. Skidorna äro nära 1|

linie långa.

Växer på sandiga eller grusiga stränder (sötvattens-), i och vid

vattnet eller på ställen som tidtals stå under vatten, isynnerhet i skogs-

och bergstrakter. — Utbr. Skandinavien, medlersta Ryssland, Ungern,

Galizien, norra Tyskland, Belgien, Pyrenéerna, Brittanien; norra Amerika

(Maine).

Blommar i Juli och Aug.; mognar i Aug. och Sept. — Under

vattnet blommar den väl men med slutna blommor (clandestiue).

I sin Flora lapponica upptog Linné först Sylörten bland svenska

växter. I Flora suecica meddelar han åtskilligt rörande dess karakte-

ristik och slägtskapsförhållanden.

Nyman. Sv. Fane,'i)g. 23
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D) Skidans mellanvägg smal. Eotämnet kantlagdt; hjertbladen

plana (Thlaspideae).

93, Thlaspi L.

Foderbladen ra. e. no. uppräta. Kronbladen hela (hos våra hvita).

Körtlarne 4 eller 6. Skidan platt, rundad eller omvändt-äggrund, starkt

urnupen; skalen högt-båtlika, med vingkantad köl; rummen 4— 8-fröiga.

— Glatta örter med små blommor.

1. PeDoingskidaD
(Thlaspi arvense L.)

är ettårig, i— 1 fot hög (stundom högre), något blekgrön, och har nå-

got köttiga, aflånga, trubbiga, glest bugtsågade eller helbräddade, till

större delen pillikt-omslutande blad (endast de nedersta, hvilka vissna

snart, äro långt och nästan lansettlikt omvändt-äggrunda), och nästan

kretsrunda (nedtill obetydligt smalare), 12—16-fröiga, sraalt-urnupna,

bredt kantade skidor, hvilka äro stora som ören och liknats vid slan-

tar, hvadan växtens svenska benämningar Penninggräs, Punggräs,

S kil lingar (Skåne).

Växer på åkrar och gärden, i trädgårdar (ogräs), bland grus o. a.

(allra.). — Utbr. genom hela Europa (undant. Portugal, Grekland), Si-

berien; naturaliserad i norra Amerika (Canada till Pensilvanien).

Blommar bäst under Juni och Juli, men icke sällan också mycket

längre; börjar icke sällan mogna redan i Juni. — Blommorna äro större

än hos de båda andra arterna. Fröen strimmiga.

Denna växt väcker större uppmärksamhet genom sina skidor än

med sina blommor. Emellertid har man iakttagit att de sednare sloka,

liksom till sömn, mot natten. Hela örten har, isynnerhet i blommorna,

en temligen svag löklukt men starkare löksmak (o: Jemtl. Trädeslök).

Denna smak meddelar sig mycket åt både mjölken, smöret och köttet

då kor och oxar fått äta växten, hvilket de gerna göra. Fröen smaka

skarpa och likaledes lökaktigt; de ge mycken olja. — Penningskidan

är säkerligen det "Skärffrö", som omtalas i Byggningabalken med för»

bud att utså på annor mans åker. — DoDONaeus (1616) kallade växten

Thlaspi latius och Bauhin (1671) T. arvense siliquis latis.

2. Hjertskidan
(Thlaspi perfoliatum L.)

är ettårig, omkring qvartershög, temligen blåaktigt grön, och har nästan

helbräddade, temligen hårda blad, rotbladen m. e. m. rundade, varaktiga,

stjelkbladen hjertlikt-äggrunda och omslutande, och omvändt-hjertlika
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(bredt-urnupna), upptill kantade, omkring 8-fröiga skidor, hvilka äro

nära tredubbelt mindre än hos föregående art.

Växer på stenig eller grusig mark och i åkrar, på Oland och

(inkoml.) ett par ställen i Upland. — Utbr. genom nästan hela Europa

undant. det nordligaste; i Algerien, Persien, Caucasien, Siberien.

Blommar i Maj, Juni. — Blommorna sluta sig om qvällarne.

Fries upptäckte denna art som svensk på Öland (1824) och

skildrade den i sina Novitier (jfr Mänt. III).

* Thlaspi alpestre L. är mångårig, har bladskott vid roten, smala, hjertlikt-

omslutande stjelkblad och vigglikt (nästan triangulärt) omvändt-lijertlika, upptill kantade,

8 10-fröiga skidor. Växer pä skogsbackar, sälls. (Norrköping; Södermanland och Up-

land på ett par ställen). Först upptagen som svensk i Fries' Novit. Mänt. III.

136. Teesdalia Br.

Foderbladen uppräta. Kronbladen hela (hvita), de två yttre större.

Ståndarne (åtm. de pariga) med bihang vid basen. Skidan plattad,

nästan rundad, urnupen; skalen båtlika med smalkantad köl; rummen

2-fröiga.

1. Vallkrassen
(Teesdalia nudicaulis Br. — Iberis nudicaulis L).

En liten (2—4 tums), ettårig ört. Bladen äro rosettlikt samlade

vid roten, lyrlikt-bugttandade, endast tumslånga, icke sällan rödaktiga.

Blomstänglarne vanligen flera, den innersta (centrala) upprat och blad-

lös, de andra uppstigande, bärande ett och annat litet lansettlikt blad.

Bloraworna äro små, nästan knippvisa. Skidorna något öfver 1 linie

breda och långa.

Växer på torr, helst sandig eller grusig mark i södra Sverige.

— Utbr. nästan hela Europa (undant. det nordligaste och Turkiet,

Greklands öar, nästan hela Italien); i Algerien, på Madeira.

Blommar under våren (börjar redan i April) till ini Juni; mog-

nar i Juni, Juli.

Vallkrassen "hörer till de stängelbärande vårväxter, som hastigt

uppskjuta sin blomning ur den ännu mustiga jorden, för att snart sätta

frö och sedan, innan rätta sommartorkan kommer, alldeles försvinna.

Endast fröen bli då qvar på jorden för att om hösten af fuktigheten

växa till nog stora plantor, som nästa vår kunna gifva stänglar".

Whlnb.

Linné anmärkte Vallkrassen på Oland (12 Juni 1741), Boda

socken. Grankulla by "bland Sandbergen mellan träden" (beskr. öländska

resan, sid. 139); Leche nästan samtidigt i Skåne. DoDONaeus kallade
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den (1616) Bursa pastoris minor, TABERNaeMONTANUS (1625) Nasturtiutn

petraeura.

E) Skidans mellanvägg smal. Rotämnet rygglagdt; hjertbladea

plana (Lepidinese).

39. Oapsella Med.

Foderbladen nästan uppräta. Kronbladen hela (hvita). Körtlarne

4, bredvid de ensamma ståndarne (bildande nästan en ring). Skidan

platt, triangellikt-oravändt-hjertlik; skalen båtlika n^cd oknntad köl; rum-

men vanligen 8- eller 10-fröiga.

1. Pangörten
(Capsella bursa pastoris Mnch. — Thlaspi bursa pastoris L.)

En ettårig, sraåblommig, vanligen 5—10 tura hög, än nästan

glatt än m. e. m. (enkelt- eller grenigt-) hårig ört. Rotbladen äro

rosettlikt närmade, vanligen lyrlikt pardelade eller de nedersta endast

bugtbiäddade; stjelkbladen pillikt-omslutande, partandade eller helbräddade.

Stjelkeu (eller stjelkarne) är merendels delad i raka, slutligen långa,

blomgrenar (klasar). Fröen äro ganska små.

Yäxer nästan allestädes, utom på mycket våt mark, men mest på

odlade ställen såsom på åkrar och i trädgårdar, vid vägar eller nära hus

och gårdar (mycket allmän). — Utbr. hela Europa och nästan alla län-

der både i gamla och nya världen, ehuru i många troligen endast in-

komling, såsom i norra Amerika enligt Torrey och Gray. Vid Mes-

sina samlade förf. den med mogna skidor i raedl. Mars.

Blommar hela våren, sommaren och hösten; mognar icke sällan

redan i Maj, Juni. Oravexlar mycket till storlek (från 2 tum till nära

1 aln), beklädnad (hårigare eller glattare) och blad (hela, bugtskurna,

parsknrna, pardelade, nästan dubbelt pardelade). Stundom sakna blom-

morna kronblad (o: Capsella apetala Opiz), men då äro ståndarne van-

ligen 10 (o: kronbladen orabildade till ståndare). De gamle botanisterna

(t. t!X. Bauhin) upptogo dessa varieteter såsom egna arter (o. Bursa

pastoris major, media m. m.), men hvilka Linné (först i Flora lappo-

nica) samlade till en enda.

Pungörtens toppar och unga grenar hafva skarp smak och upp-

väcka hetta på tungan. Fröen har man i sednare tider rekommenderat

mot frossan. Småfoglar äta dem. Orten har redan i äldre tider —
stött och blandad med andra saker — använts såsom frossmedel att

binda på pulsarna (Palmbergs Örtekrants). Bland örtens "dygder" i Ar-

vidh Månsons Ortabok är titt de» stämmer näsblod om den hålles i
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handen "tils thes hon varder varm". — För skidorna kallar allnoogen

örten stundom Herdepungar, Nåldynor; i södra Sverige L om me-

dier Taske-gräs. Också är det egentligen genom dessas temligen

egna skapnad, som växten gör sig något bemärkt; kanske äfven, strax

om våren, med sin vackra bladrosett. Men blommornas mindre ansen-

lighet ersattes af en blomning, som räcker, vanligen genom flera gene-

rationer, så länge marken är bar, och af växtens förmåga att trifvas

på nästan alla lokaler, i nästan alla klimater, och hvari knappt någon

annan fanerogam torde kunna mäta sig med Pungörten.

Ht^. JjepislSiiiu L.

(Krasse-slägtet).

Foderbladen något utstående. Kronbladen hela (hvita). Kört-

larne 4, vid de ensamma ståndarne. Skidan något uppsvälld, nästan

rundad eller äggrund; skalen båtlika, kölade; rummen 1-fröiga. — Blom-

morna små.

1. Bitterkrassen
(Lepidium latifolium L.)

blir 1

—

11 aln (stundom 2 eller nära 3 alnar) hög, är mångårig, mycket

grenig och mång- (men mycket små-)blomraig, och har lång och tjock

rot (rotstock) samt glatta (något tjocka), utom vid basen sågade blad,

de nedersta (rotbladen) långt skaftade, äggrunda eller smalare, stora

(8—10 tum långa, stundom alnslånga), de andra äggrundt-lansettlika.

Blommorna bilda vippor eller en stor grenig vippa. Skidorna äro små,

okantade och helbräddade, äggrundt-elliptiska, småhåriga, (många toma).

Yäxer på eller nära hafsstränder i Skåne (ymnig vid Landskrona),

Bohuslän, på mycket spridda ställen i Blekinge och Småland, samt på

ett ställe på Gotland. — Utbr. hela Europa utom det nordligaste; Cau-

casien, Algerien, Egypten. — Blommar bäst i Juli, Aug., men ock se-

dan ända till Oct.

Bitterkrassen äv bland våra största Korsblommor, både till storlek

och utseende icke olik Pepparroten. Den lärer varit mera bekant och

använd hos de gamle (o: Plinii Lepidium enligt DoDONseus) tills den

utträngdes af Pepparroten, Senapen och andra Krassarter, så att den

numera icke brukas mycket. "Orsaken dertill, säger Wahlenberg, tyckes

ligga i dess större salta bitterhet (o: Bitterkrasse) och i en vidrig-

het, som är något lökaktig. Roten är visst så skarp som pepparrot

och brukas någon gång i dess ställe"; den har ock använts i vassla mot

vattensot. Bladen nyttjas på somliga ställen till krydda emedan de smaka

nästan pepparlikt ("Fattigmans peppar"). Medan de äro unga kunna de
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användas med olja och ättika ibland annan krasse, hvadan växten ännu

odlas i en och annan köksträdgård. Bladen skola ock vara goda att

inlägga med gurkor. Hela örtens smak är skarp och utgör en bland-

ning af senaps-, lök- och saltsmak.

Redan Bauhin (1671) kallade växten Lepidium latifolium. Hos

oss anmärkte J. Leche den först vid Landskrona, artens enda växställe

i Linnés Flora suec, sedan H. Hederström "ad radera arcis Wester-

vicensis", hvarest också Linné såg den "växa vildt uti stor qvantitet

på slottsvallarne" (Skåne-resan sid. 297).

* Lepidium Draba L. växer vid Carlskroua hamn (inkoml.). Uppt. Aspegben.

2. Fältkrassen
(Lepidium campestre Br. — Thlaspi cnmpestre L.)

är ettårig, 5—10 tum hög, och har mycket mjuka, gråaktigt håriga

blad, rotbladen bugtigt (nästan lyrlikt) parskurna, smalt oravändt-ägg-

runda eller nästan elliptiska, de andra aflånga, tandade, pillikt omslu-

tande. Stjelken är stadig och vanligen delad upptill (temligen regel-

bundet) i armlikt uppstående, nästan lika höga blomgrenar (o: Upl.

K. Salomos ljusstake); mera sällan är den enkel. Skidorna äro

rundadt-äggrunda, urnupna och upptill vingkantade, vårtprickiga, nära

1| linie långa; fröen mycket tjockare än hos de andra arterna.

Växer i åker- och vägkanter, helst på lermark, i södra och med-

lersta Sverige. — Utbr. hela Europa undant. det nordligaste och Sici-

lien, Sardinien, Grekland; i Caucasieii; naturaliserad i Förenta Staterna

(Newyork, Delaware). — Blommar i Juni och Juli.

Redan Fuirén anmärkte Fältkrassen vid Lund.

* Lepidium sativum L. (Vanliga Matkrassen) utkommer stundom ur träd-

gårdar, der den odlas.

3. Gatakrassen (Haskrassen)
(Lepidium ruderale L.)

är tuårig, nästan glatt, vanligen endast omkring qvartershög, men mer-

endels mycket grenig upptill, och har något tjocka, smalt-pardelade

(enkelt eller dubbelt) nedre blad, hela och jemnsmala grenblad, mycket

små, nästan alltid kronlösa och endast 2-8tåndrade eller stundom ståndar-

lösa blommor och rundadt ovala, urnupna, upptill smalkantade, endast

linielånga skidor. Fröen äro små och vackert gula.

Växer vid gator och rännstenar, vägar och hus (o: Vallkrasse),

på grusbackar o. d. (o: Backkrasse). — Utbr. nästan hela Europa

(undant. Italiens Öar, Grekland, Spanien och Portugal), Siberien och

nordligare Amerika.
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Blommar audra årets hela sommartid (från medl. eller slut. Maj

till slut. Aug. eller ini Sept.); mognar från slut. Juni. — Stundom ut-

bildas, isynnerhet hos de nedre blommorna, kronblad och 4 ståndare.

Gatukrassen luktar illa, särdeles om den gnuggas (o: Sokrasse)
och lärer kunna, isynnerhet krossad, med sin lukt fördrifva väggohyra;

väggar och möbler böra då gnidas med färska örten. Ehuru den van-

ligen uppträder sällskapligt, ja ofta i stora massor, blir den ändå sällan

bemärkt; den har intet som väcker uppmärksamhet.

«9. Hiitcliinsia Br.

Foderbladen utstående. Kronbladen hela (hvita). Körtlarne 2

eller 4. Skidan nästan elliptisk, hoptryckt (något uppsvälld på ena

sidan); skalen båtlika, okantadt-kölade; rummen (hos vår art) 2-fröiga.

1. Stenkrassen
(Hutchinaia petraea Br. — Lepidium petraeum L.).

En ettårig, vanligen endast 2—3 tum hög, spenslig och slutligen

mycket grenig ört med nästan karamlikt pardelade, omkring | tum

långa blad, mycket små, oansenliga blommor (kronan kortare än fodret)

och I linie breda skidor. Fröens rotämne är snedt rygglagdt eller t.

o. ra. alldeles kantlagdt.

Växer bland stenar, på torr, klippig eller sandig mark, på Öland,

Gotland och KinnekuUe allmän; sälls. i Skåne, Blekinge och Söderman-

land. — Utbr. nästan hela Europa (undant. det nordligaste och Skott-

land, Irland, Turkiet); i Algerien. — Blommar i April, Maj.

Redan de gamle botanisterna kände denna lilla ört. Så har Co-

LUMNA (1616) en temligen god teckning å densamma. Linné upptäckte

den som svensk på Ölands älvar, "ymnogt bland stenraset", och beskref

den i Ölands-resan (sid. 52); han såg den också på Gotland. Med
skäl kallar han (Fl. suec.) Stenkrassen "en späd växt, att räkna bland

de minsta (planta tenella rainimis adnumeranda)".

4. NUCAMENTACE/E
(Nötskidade).

Skidan kort, nötartad (o: lossnar hel, eller om den delar sig om-

sluta skalen fröen).

30. I8ati0 L.

Foderbladen utstående. Kronbladen hela (gula). Körtlarne mest

otydliga. Skidan 1-rummig och 1-fröig, platt, kringkantad, 2-skalig
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men icke (eller knappt) uppbristande. Fröet eUiptiskt; rotämnet rygg-

lagdt ; bjertbladen ränulika.

1. Weidet
(Isatis tinctoria L.)-

En tuårig, 1—2 alnar hög, mycket blåaktigt grön (daggblå), glatt

ört med pillikt-lansettlika, helbräddade, talrika stjelkblad, småtandade

rotblad och små men talrika blommor. Skidorna äro nästan vigglika,

I tum långa och upptill nära 2 linier breda; de bli slutligen alldeles

hängande. Fröet är knappt 1| linie långt.

Växer på steniga stränder och andra torra, öppna ställen vid

södra och medlersta Sveriges Ostersjö-kuster, isynnerhet på Gotland och

Oland. — Utbr. nästan hela Europa (undant. det nordligaste och Ir-

land, Portugal, Sicilien, Sardinien, Grekland). — Bioramar i Juli.

Weidet hyser i yranighet ett vackert blått färgämne och är sedan

gammalt kändt som färgväxt. Innan ludigo blef bekant i Europa hade

hade man intet annat än weide till klädes blåfärgning. Det är således

en i tekniskt hänseende vigtig växt, som hos oss tyckes böra kunna

erhålla en vidsträckt odling, åtminstone i landets sydligare delar. I

Svensk Botanik omtalas huru Weidets färgämne kan beredas till iudigo

för yllefärgning. Bladen samlas då de nedersta börja gulna, vatten

(helst regn-) slås derpå och lemuas, under lagom press, att jäsa tills

en blå hinna synes på vattenytan. Sedan röres tills de blå och gula

färgämnena skiljt sig åt, och vattnet borthälles. Slutligen skares mas-

san i stycken, hvilka torkas och utgöra indigon.

Vid all Weide-odliag bör man till utsäde välja frön af den "äkta"

sorten, icke af den vilda (o: I. silvestris Fuchs., 1542), hvilken är

mycket mindre färgrik. Fröen böra vid sådden (som sker i April, Maj)

blandas med sand eller hackelse och sås glest, på lös jord 6^ skalp,

på tunnlandet. Bladen kunna skördas 2 eller 3 gånger på sommaren.

Linné anmärkte Weidet (inom Sverige) först på norra Oland,

1741 (beskr. Olands-resan, sid. 144 : Isatis s. Glastum), men "isynner-

het på ön Klasen vid Kyllej på Gotland". FuiRiiN hade likväl redan

1622 funnit växten i Skåne och Blekinge. Den är tecknad i Til-Landz'

Icones (1683).

Sfl. Iluntai^ L.

Foderbladen utspärrade. Kronbladen hela eller intryckta (gula).

Körtlarue (hos vår art) otydliga. Skidan (hos vår art) suedt-ägglik

och 8nedt-2-rummig (på tvären); rummen 1-fröiga. Fröen nästan klot-

runda; rotämnet rygglagdt; hjertbladen inrullade (nästan spirallikt).
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1. HnDdrättikan
(Bunias orientalis L.)

En mångårig, 1-

—

-2 alnar hö^, genom en svag hårbeklädnad nå-

got gråaktig, rikbloniraig ört, som bar lång och stark rot (o: Lång-

rova) samt lyrlikt-parskurna nedre och lansettlika, tandade öfre blad.

De nedre bladens uddar äro riktade nedåt; rotbladen icke sällan fots-

långa. Blommorna äro klart gula, och klasarna bilda vanligen en stor

vippa. Skidorna äro stora som små ärter och knöliga; det ena rum-

met är icke sällan outbildadt.

Växer pa åkrar och annan odlad eller grusig mark, vid vägar, i

södra och medlersta Sverige, mest i östra delen, och på några ställen

i Jemtland o. a., dit den troligen kommit med utsäde. — F. ö. utbr.

Ungern, Siebeubiirgen, Galizien, södra och medlersta Ryssland, södra

Norge; norra Tyskland och Belgien (sälls.); Siberien, Arabien.

Blommar bäst i Juni och Juli (sedan ända till medl. Sept.);

mognar från medl. Juli. — Bladen oravexla m. e. m. inskurna och hela.

Retzius upptog först Hundrättikan bland svenska växter, men sä-

ger (Flora Oec.) att den icke är någon egentligen svensk växt, utan

att den i sednare hälften af 18:de århundradet kommit från Ryssland

(o: Ryssrova); "att den på några ställen begynner blifva ett elakt

åkerogräs, är blott efterlåtenhet". — För sin bladrikhet kan örten odlas

till grönfoder emedan den ätes af boskapen sedan densamma blifvit van

dervid. Men den bör skördas ung. (Wahlb.).

3!S. ]Vefe$tlia Desv.

Foderbladen något utstående. Kronbladen hela (gula). Körtlarne

2, vid de ensamma ståndarne. Skidan klotrund, vanligen 1-rummig och

1-fröig. Fröets rotämne rygglagdt; hjertbladen plana.

1. Korndodran
(Nestlia paniculata Desv. — Myagruni paniculatuiu L.).

En ettårig, merendels 10—15 tum hög ört med lansettlikt-pillika,

helbräddade eller något tandade, sträfva blad. Blommorna äro små

(linielåuga), deras skaft smala och utstående; klasarna bilda vanligen eu

gles vippa. Skidorna äro benhårda, nätlikt-rynkiga, endast liniestora;

någon gång äro de (såsom ursprungligen) 2-ruramiga och 2-fröiga, men

det ena rummet mindre tydligt.

Växer på åkrar och andra odlade ställen, vid vägar och bostäder,

på grusmarker o. d. i södra och medlersta Sverige. — Utbr. nästan

hela Europa undant. det nordligaste och Brittanien, Portugal, Grekland;
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i Algerien, Caucaaien, Siberien. — Blommar i (Juni,) Juli och Aug.;

mognar i Juli, Aug. (Sept.).

Linné anmärkte Korndodran först (som svensk) vid Stockholm,

som i hans Flora suecicas l:a upplaga är enda växstallet; sedermera.

såg han den också i Skåne.

33. Coronopus Mnch. (1794)

(Senebiera Poir. 1806).

Foderbladen utstående. Kronbladen hela (hvita). Körtlarne 4,

två vid hvar ensam ståndare. Skidan 2-rummig, 2-fröig, med mycket

smal mellanvägg. Fröen nästan trekantiga; rotämnet rygglagdt; hjert-

bladen tillbakavikta på tvären. — Ettåriga örter med enkelt eller dubbelt

pardelade blod och mycket små blommor i ganska korta, bladen mot-

satta klasar.

1. Kråkkrasseo
(Coronopua depressa Mach. — Cochlearia Coronopua L.)

har plattade, greniga stjelkar, hvilka ligga ned mot marken och slutli-

gen icke sällan bli qvarterslånga eller längre. Blomklasarne bilda nä-

stan runda gyttringar, kortare än bladen. Skidorna äro 1^ linie breda,

nästan njurlika med spröt (o: det varaktiga stiftet), nätlikt-rynkiga, i

kanten (skalens rygg) strålstrimmiga, vårtigt och kammlikt tandade (d:

Hundtänder); de dela sig icke, utan lossna eller nedtryckas i mar-

ken hela.

Växer vid vägar och stränder, på gårdar, gator och tomter, i

södra Sverige på spridda ställen (redan Linné anmärkte den mycket

ymnig på Öland), i det medlersta mycket sällsynt. — Utbr. nästan hela

Europa; i Caucasien, Mindre Asien, Algerien, på Canariöarne; naturali-

serad i norra Amerika (Virginien till Carolina). — Blommar i (Juni,)

Juli och Aag.

Kråkkrassen växer vanligen sällskapligt, så att den bildar mycket

låga mattor, hvilka, liksom Groblad m. fl. tåla att trampas. Dess stjel-

kar äro tryckta mot marken, med de oansenliga, grönaktiga blommorna

samlade vid bladvecken, och skidorna öppna sig icke, så att växten

sär sig alldeles på stället der den växer och der den också, ehuru en-

dast ettårig, stadnar under en längre tid. Med Vaucher kan man om

Kråkkrassen anmärka att den utvecklar sina blad på blommornas be-

kostnad, ty medan de förra alltid äro stora och talrika, äro de sednare

icke endast ganska små utan ha dertill blott 2 ståudare. Om således

dessa båda återstående ståndare på en gång blefve sterila, så skulle

Kråkkrassen icke mera kunna öka sig — den skulle för alltid försvinna,
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såsom kanske många växter under tidernas lopp af liknande orsak upp-

hört att vara till.

Bauhin kallade (1650) växten Coronopus Ruelli, DoDONaeus (1616)

— också med hänsyn till skidorna — Cornu cervi alterum genus.

* Coronopus didyma Sm. (Lepidium didymum L.) är spensligare, saknar mer-

endels kronblad, och har längre, smalare blomklasar och tväknöligt-njurlika (i båda än-

darna urnupua), nätlikt-rynkiga, endast liniebreda skidor, hvilka slutligen dela sig. —
Växer nästan endast vid några hamnar, dit den troligen kommit med ballast (Bohuslän,

Gotland, Gefie, Hudiksvall, Nylands lastplats). — J. P. RosÉn anmärkte den först (in-

om Sverige) vid Kyllej på Gotland (1816—18). Whinb. Äct. Ups. VIII.

XXXIX. POLTGALEI.

t. Poly^gala L.

(Fogelört-slägtet).

Fodret 5-bladigt, de två inre bladen mycket större, tunna och

(3-nervigt-) ådriga, under blomningen nästan kronbladlika, men sedan

gröna (o: vingar). Kronan oregelbundet rörlikt-sarabladig, så att 3

kronblad äro stora och bilda en uppåt öppen pip (o: sidobladen icke

sammanväxta sinsemellan) och ett 3 flikigt bräm med (hos våra arter)

fransad köl, hvars insida 2 andra, mycket små och hinnaktiga, kron-

blad äro vidväxta. Ståndarne 8, men strängarne (hos våra arter) all-

deles sammanväxta 4 och 4 till 2 tunna, korta stammar (under de 2

inre kronbladen). Märket 2-Iäppigt, den nedre läppen nästan strut-

eiler skedlik, spetsig, den andra kort, klacklik och körtelartad. Frukten

ett platt, oravändt-hjertlikt, 2-rummigt och 2-fröigt. kantbristande fröhus.

Fröen (korthåriga) med stort, nästan mösslikt, 3—4-flikigt ärrtäcke. —
Mångåriga örter med vexelvisa, nästan helbräddade blad och klasvisa

blommor på vid basen ledade och 3-skärmade skaft. Till bladen likna

de något lin, hvadan de icke sällan benämnas J. Mariae Lin eller J.

M a r i 96 Hör.

1. Vanliga Fogelörteo
(Polygala vulgaris Schk.)

är strax den börjar blomma endast omkring 3 tum hög, men blir slut-

ligen 5—6 eller mera. Roten (rotstocken) är temligen smal, men stark

och träig; den uppbär merendels flera, smala och vanligen enkla, stjel-

kar. De nedersta bladen, hvilka icke sällan saknas, äro smalt-omvändt-

äggrunda eller ovala och mindre (kortare) än de andra temligen smalt
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lansettlika eller nästan jemnbreda. Blommorna äro vanligen blå, sällan

roseuröda eller hvita, större an hos de båda andra arterna. Bloraskär-

raarne äro flyktiga, korta. Blomvingarne utstående, nästan längre än

kronan och slutligen icke sällan 3 linier långa, större eller åtminstone

längre än det äggrunda fröhuset.

Växer på torrare, helst gräsväxta, skogs- och ängsbackar, i södra

och rnedlersta Sverige samt i Helsingland och Jemtland. — Utbr. hela

Europa undant. det allra nordligaste; i Caucasien, vestra Siberien, Al-

gerien.

Blommar från medl. eller slut. Juni till Aug. eller Sept., då de

sista blommorna mogna. Omvexlar med mindre blommor med smala

och mycket spetsiga vingar (o: P. oxyptera Rchb.). Bildar dessutom,

särdeles vid vestra kusten, en underart (o: P. depressa Wend.), som

är spenslig och har magra (endast omkring 5-blommiga) blomklasar,

hvilka slutligen komma att utgå från den merendels mycket greniga,

nästan trådsmala, slankiga stjelkens sidor; de nedre bladen nästan

motsatta.

Roten har en teraligen aromatiskt bitter och skarp, icke obehaglig

smak, som skall likna Senega-rotens (P. Senega). — Allmogen tror att

kor, som ymnigt betat örten, gifva god och riklig mjölk. Den förklarar

namnet Fogelört dermed att den lilla blomman har skapnaden af en

fogel med hufvud, kropp, ben och vingar; enligt R. Dybeck, som til-

lägger att de sistnämnda "aro om nätterna tätt slutna intill kroppen

(fröhuset), men lyfta sig vid solens uppgång likasom till flygt".

Denna arts underarter och varieteter bestämdes hos oss först af

Fries i Physiogr. Sällsk. årsberättelse för 1824. 1 samma sällskaps

tidskrift I. beskref Lindblom P. depressa (med anm.).

2. Toppiga Fogelörten
(Polygala comosa 6chk.)

är större än de båda andra arterna, icke sällan fotshög, alltid raång-

blommig, och har stark, stundom hönspenntjock, rot (rotstock), som

icke sällan bär ända till tio stjelkar. Bladen äro jemnsmalt-lansettlika;

de nedersta antingen saknas eller äro mycket små, under det de andra

bli allt talrikare och längre mot blomklasen (nära hvilken vanligen ut-

går en eller annan liten bladig gren). Blomskärmarne äro längre än

de outslagna blommorna sä att de bilda en s. k. coma (o: topp, hva-

dan namnet). Blommorna äro mycket talrika, rödvioletta, sällan hvita,

mindre än hos föreg. men något större än hos nästa art; deras vingar

slutna, nästan lika långa som kronan (endast 2 linier), slutligen kortare

än det nästan kretsrunda fröhuset. Tili rot och ört liknar således ar-
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ten mest den vanliga Fop;elörten (o- P. vulj^aris (i violacea L.) men

till frukten nästa art.

"Växer på backar, ängar och andra öppna ställen, helst på sand-

grund, i raedlersta och södra Sverige (raen icke i Halland, vestra Små-

land, Bohuslän o. a.), mindre allmän. — Utbr. Europa undant. det nord-

ligaste, vestligaste och sydliga; Cauoasien, Siberien.

Blommar från börj. eller raedl. Juni (tidigare än den vanliga ar-

ten) till medl. eller slut. Juli; mognar i Juli.

Fries (och Mag. Åkerman) anmärkte först hos oss denna art i

Skåne (vid Råby i Ivetofta) 1823 och sedan på Öland (FIartman lä-

rer likväl redan förut funnit den i Upland); han skildrade den noga i

sina Novitier. Den anmärktes nu också snart i raedlersta Sverige, och

således, säger Wahlenbero, "har en upptäckt, der örten är rar, gifvit

anledning till dess igenkännande såsom en ny (vid Upsala) allmän växt

der Linné med så många graausynta disciplar botaniserat i ett år-

hundrade". Men Linné egnade troligen icke närmare uppmärksamhet

åt växten utan ansåg den tillhöra den annars vanliga, så att han in-

begrep båda under den art han (med Bauhin 1671) kallade Polygala

vulgaris.

3. Beska Fogeldrten
(ifolygala amara 1. )

har smalare, vanligen mera krypande och grenig (men också enkel) rot-

stock än de båda andra arterna; dess grenar uppbära enkla, 2—5 tum

höga stjclkar. De nedersta bladen, hvilka stundom saknas, äro rosettlikt

närmade, omvändt-äggrundt-spadlika och större (icke sällan nära 4 linier

breda) än de andra, hvilka äro lansettlika. Bloraskärmarne äro korta.

Blomklasarne omkring äO-bloramiga; blommorna mindre än hos de båda

andra arterna, mörkblå (eller hvita). Blomvingarna äro slutna, nästan

lika långa som kronan, slutligen merendels kortare än det nästan krets-

runda (eller något vigglika) fröhuset.

Växer på ängar och annan gräsig mark, dels pä fuktiga ställen

nära östra kusten i södra och medlersta Sverige (o: P. rayrtifolia

Fr.), dels större och storblomraigare (o: P. amarella Cr.) på torrare

eller våtare ställen, helst på kalkgrund, i Vester- och Östergötland, Da-

larne och Jemtland. — Utbr. Europa undant. det nordligaste och vest-

ligaste samt Italiens öar, Grekland, Turkiet.

Blommar bäst under Juni, kring midsommar, men också sparsamt

(sentida exemplar eller stjelkar) nästan hela sommaren; börjar raogna

med Juni.
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Örten är besk, isynnerhet då den växer på torrare ställen (på

våtare är smaken mer vattig); dessutom något slemmig. Detta gäller

också och ändå mera om roten. Denna har berömts mot sårnader i

lungorna, vattensot och gikt; användes dels såsom pulver dels såsom

dekokt. Somliga ha påstått att bladen skulle vara verksammare.

Linné kände eller anmärkte icke heller denna art som svensk.

Retzius upptog den först som sådan, men Hartman upptäckte den i

Jemtland (1813) och uppräknar den bland Areskutans växter i Vet.

Ak. handl. 1814. I allmänhet voro våra Polygalfe mindre uppmärk-

sammade innan Fries bearbetade deras systematik (först i Physiographi-

ska sällskapets årsberättelse för 1824 och sedan närmare i Novitierna).

Enligt LECoa sluta sig Fogelörternas blomfransar och vingar om

qvällen ; blomman somnar och vaknar åter nästa morgon. "Men efter

två eller tre sådana vexlingar mellan sömn och vaka, har den slutat

sin bestämmelse. Fodret bortlägger dä den högre färgade klädnad, som

det påtagit för att bivista blommans bröllop och blir åter nästan grönt;

det anlägger en drägt, som bättre kan gagna och skydda den mognande

frukten".

XL. BALSÄMINEiE.

t. Inipatiens L.

1. Yilda Balsaminen
(Impatiens noli tangere L.).

En ettårig, icke sällan alnshög eller större, men späd, glatt ört

med mycket vattig, genomskinlig, ihålig, svälldt-ledad, blekgrön stjelk,

äggrunda eller smalare, glest sågtandade, tunna, till en del temligen

stora blad och nästan citrongula, blodrödt-prickade, mer än tumsbreda

blommor, hängande på ganska smala skaft, hvilka till 3 eller 4 grena

sig från andra starkare, vid bladen utgående och länge under desamma

riktade. Foderbladen äro 2, små, äggrunda, hinnaktiga. Kronbladen

äro 4, men två olika, nemligeu det öfre köladt-kupigt, bredt-hjertlikt,

litet; det nedre helt, trattlikt och utdraget till en lång, krökt sporre;

de 2 inre (sido-) kronbladen lika, bildande blommans stora och breda

läpp, hvart nederst deladt i ett mycket mindre (o: 4 olika stora sam-

manväxta). Ståndarknapparne äro stora, nästan pillikt-triangellika (i

unga knoppar) och bilda slutligen en 5-strålig stjerna; strängarne hänga

ihop upptill, äro korta, krökt-kantigt-klubblika, och lossna slutligen då
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frukten utväxer. Fröhuset är smalt, omkring tumslångt, 3—5-fröigt,

yngre 5-kantigt, och fröfästet når då med sina kanter till skalens söm-

mar; moget blir det prismatiskt-trindt och dess (5) skal rulla slutligen

spänstigt upp sig inåt från basen (hvarvid ett och annat vrider sig i

spiral), så att fröen kringkastas (o: Springkorn). — Märkligt är att

en del blommor, särdeles bland de tidigaste, visa sig såsom små och

alltid slutna knoppar, men likväl utbilda och mogna frukt under detta

sitt ständiga knopptillstånd.

Växer i fuktiga lundar, helst vid skuggiga klippor och bäckar, vid

källor och diken, på mullrik mark, mest i södra och medlersta Sverige;

i det norra sällsynt eller spridd och i Lappland icke alls. — Utbr. Eu-

ropa undant. det allra nordligaste och Portugal, Spanien, Italiens öar,

Grekland, Turkiet; i Caucasien, Siberien.

Blommar under Juli och Aug. (eller längre); börjar mogna mot

slut. Aug. — Vid mognaden uppresa sig de greniga blomskaften, så

att de komma ofvanpå bladen. — Nattetid slakna bladens skaft, så

att bladen då hänga nedåt (o: sömn : Linnés Amoenitates I och IV).

Vilda Balsaminen växer icke sällan i så täta massor, att den

bildar liksom små skogar. Den behagar oss både genom sin späda

grönska och sitt egendomliga utseende. Men man märker snart att

den tillhör en för vår flora främmande typ, är en af dessa enstaka arter,

hvilka liksom förirrat sig långt bort från sina saraslägtingar. Nästan

allt hos denna växt har något eget och ovanligt; så den vattenklara

stjelken med sina svällda leder, de ömtåliga bladen, de underliga blom-

morna och deras ställning, och slutligen fröhusets sätt att öppna sig.

Det sistnämnde beror på spänstigheten hos de mogna fröhusens sk«I

eller väggar, hvilken gör att de vid minsta vidrörande uppbrista och

utkasta fröen. För denna ömtålighets skull kallade redan DoDONseus

(1583) växten Impatiens (se. herba), Columna (1616) Noli me tangere

(= rör mig icke!), hvilket sistnämnde Linné antog till artnamn. Hos

Bauhin (1671) heter den också Balsamina lutea (Gul Balsamin). —
Blad och blommor lära kunna begagnas att färga bomull o. a. gult.
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XU. TILIÄGEiE.

I. Tilia L.

(Lind-slägtet).

Foderbladen 5, skäliga och honingvätskiga (ludna). Kronbladen

5, nästan vigglika (hos våra arter). Ståndarne talrika och (hos våra)

fria; knapprummen spärrade. Märket kort-5-stråligt ; fruktämnet 5-rum-

raigt med 2-äggiga rum (ludet, nästan klotrundt). Frukten mogen 1-

ruramig och 1(—2)-fröig, nötartad. — Träd med vexelvisa, snedt-run-

dadt-hjertlika och kortspetsade, sågade blad, snart lossnande stipler och

blekgula (rel. små) blommor i qvastknippen, hvilkas skaft är till midten

vidväxt ett stort, tuunt och ådrigt, nästan tunglikt, gulaktigt skärmblad;

blommorna lukta väl, nästan som honiug.

1. Skogslinden (Vanliga Linden)
vTilia parviiulia Elirli.).

Ett vackert och lummigt träd, sora kan bli 30 eller 40 alnar

högt, stammen icke sällan 2 eller 3 alnar i tvärlinie nedtill. Dess

egentliga, bästa växetid är omkring 150 år, hvarunder det i allmänhet

når nämnde storlek; sedan tilltager det mest — ända till 300 år —
i stammens vidd, bvilken slutligen kan bli ganska betydlig, då den t.

ex. hos en lind vid llåä i sydöstra Nerike, der ock andra ovanligt

stora lindar växa, enligt tiduingsberättelser uppgår till 13 alnar i om-

krets nere vid marken; på samma träd skola en del nedre grenar slagit

rot och bildat nya stammar, liksom i allmänhet hos gamla lindar de

nedre grenarne gerna sloka. Roten är (enligt Dir. Stenberg) normalt

lodrät, med många snedt, i spetsig vinkel, utgående grenar, men van-

ligare har den kort hjertrot och starka sidorötter. Barken är mörkgrå,

temligen tjock, med smala sprickor, den inre slerarik; bastet mycket

segt (o: Bas t lind). Bladen äro på undre sidan blåaktiga och i åder-

vecken brunskäggiga; deras skaft triudt, glatt, nära Ii tum långt. Skärm-

bladen äro omkring 2 tum långa, vanligen längre än det 5—7-blora-

raiga knippet. Foderbladen äro triangellikt-äggrunda. Frukterna päron-

lika (nästan omärkligt kantiga), med tunnt, vårtludet (mjölknottrigt) skal.

Växer på ängsbackar och bergsluttningar, i skogar och lundar

(bildar också mindre sådana), i södra och medlersta Sverige till Ånger-

manland (Skuluberget) och Dalarne, till 61 :a breddgraden, sällsyntare

mot norden. Tycker om lös, stenblandsd mylla, men ej sankt läge.

— Utbr Europa undant. det allra nordligaste och Holland, Portugal,

Grekland, Turkiet; i Caucasien, Siberien.
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Blommar i Juli (mest omkring medlet på månaden), senast bland

våra inhemska träd; mognar i Sept., Oct. (dock icke allmänt alla år),

och fröhusen kunna qvarsitta till långt inpå vintern. Fröen gro och

uppkomma merendels icke förr än andra våren sedan de kommit i jorden.

— Bladen utslå i raedlersta Sverige vanligen kring medlet eller mot

slutet på Maj och qvarsitta till sent på hösten. De äro, särdeles hos

gamla träd, mindre än hos de andra arterna, hvadan artnamnet. Om-

vexla stundom något inskurna (hos fröplantan äro de första bladen all-

tid mycket inskurna, helt olika den äldre växten).

På Lindens unga grenar och qvistar är barken slät och brun och

de rodna gerna under vintern. Också knopparne äro bruna och glän-

sande. Då bladen utslå, äro de skyddade med tunna, något rosenröda

stipler, men hvilka affalla, så snart bladen någorlunda utvecklat sig och

ligga då vanligen i mängd på marken under trädet. De unga, nyligen

utslagna, bladen äro nästan genomskinliga och trädets grönska är dä

utomordentligt frisk och mjuk. Bladen växa hastigt och breda snart

ut sig till en skuggrik krona. Men det är under blomningen, som

det ståtliga trädet är både vackrast och behagligast, då den lummiga

kronan prydes med tusentals täcka, honingsrika blommor, hvilkas milda

vällukt sprider sig vidt omkring, isynnerhet om qvällarne. Den fina

honing, som alstras i blommorna, tillockar talrika insekt-svärmar, hvilka

man dag och natt hör surra i kronorna. "En lind är då", säger Le-

COQ,, "en verld, bebodd af olika folkslag, hvilka alla äro sysselsatta med

näringsomsorger, men på samma gång föra ståndarnes mjöl (pollen) till

spirans märke", liksom ville de med denna tjenst betala hvad de i

blomman erhållit.

Lindens ved är lös och lätt, men angripes det oaktadt sällan af

mask, så att den passar ypperligt till bildhuggeri-arbeten; den begagnas

också mycket till skärbräden emedan den ej skadar eggjern mycket.

Lindkol brukas vid kruttillverkning, till tandpulver eller annars såsom

antiseptiskt läkemedel, och att rita med. Men största användningen har

bastet, hvilket rötes och nyttjas till mattor och säckar, korgar och tåg.

Härtill tagas helst treåriga grenar, hvilka vårtiden, sedan ytterbarken

borttagits, bindas i knippor, nedsänkas under vatten och upptagas om

hösten ; bastet är då mjukt som hampa. Då man skall nyttja bastet

till korgar och tåg rötes det mindre. Bekant är den stora mängd

bastmattor, som årligen hitkoramer från Ryssland; dessa tillverkas alla

af lindbast. Blommorna äro rika på eterisk olja, slerasocker och gummi

(honingsvätska), och användas till (diaphoretiskt och antispastikt) thé;

böra då renas från de mera adstringerande bloraskärniarne. Bien hemta

riklig honing i blommorna, hvilkas lukt är behaglig, men väl stark.

N'-if7nan. Sr. /'anero^. 23
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Pröen lära kunna rostas och användas som chokolad; ur dem kan också

pressas en olja, sona till smaken liknar raandelolja. — Bladen, hvilka

också äro slerarika (med skäl kallar Wahlenberg Linden ett slemrikt

träd : arbor mucilaginosa), kunna torkas till foder åt får och getter.

Linden saknar således visst icke märkliga egenskaper eller an-

vändbarhet. Härtill kommer att den, såsom Linné yttrar i Flora sue-

cica ed. II, är ett ädelt, till blad, blommor och skugga behagligt

(också för ängarna) träd ; att den, såsom han säger i sitt Arboretum

Suecicum, omplanteras med lätthet, låter villigt klippa sig till häckar

o. d., ökar gräsväxten (graraen proraovet), pryder våra promenader, och

lifvar landsbygden med sina blommors högeligen angenäma lukt (han

liknar den vid Citrus-bloramornas). — I sagor och sånger har linden

firats från urminnes tider, och der en enstaka och aflägsen lind före-

kommer, höres nästan alltid att den vårdas af ett väsende, som icke

skulle lerana trädets antastande ostraffadt (R. Dybeck).

Ett bland vetenskapens största namn, vår Linnés, härleder sig

från detta träd. "Vid Stegaryd i Småland växte nemligen en ovanligt

stor lind (uttal, linn), efter hvilken Linnés fader, som var prest, kallade

sig Linnaeus ("vastissima in pago Stegaryd vSunnerboae Smolandiae, unde

Tiliandri et Linnsei dicti" : L. fl. suec). Enligt Wikström qvarstod

detta träd ännu 1822, och traktens allmoge visste berätta att en mycket

berömd man burit namn efter detsamma. Således vore det icke under-

ligt om Linné skulle, med tanken på detta träd, valt bland andra Lin-

den, då han i Philosophia Botanica (sid. 259) uppgjorde sina mönster

för växt-beskrifning.

* Mellanlinden (Tilia vulgaiis Ha}'ue, T. interinedia DC.) likuar Skopsliuden,

men blir merendels större och har bladen nästan rent gröna (ehuru blekare) pä undre

sidan, flerblommigare knippen, lika långa mm skärmbladel, och nästan klotrunda, tät-

ulliga, härd skäliga frukter, hvilka liksom bladen och blommorna äro något större än Skogs-

lindens. — Väser vild i Bohuslän (Tanuuis socken) och planteras allmänt till alléer o. d.

i södra och medlersta Sverige. Blommar i Juli, men omkring 14 dagar tidigare än

Skogslinden. Emedan den utomlands både såsom vild och odlad är allmän, antog Hayne

sitt artnamn med hänsyn dertill, Decandolle åter sitt emedan den står liksom luidt

emellan de båda andra arterna.

* Storbladiga Linden (Tilia grandiflora Ehrh.) har håriga årsskott; bladen ilro

på undre sidan rent gröna och temligen glest håriga, med något ulliga nervveck; blom-

knippena (vanl.) endast 3— 4-blommiga; frukterna ribbkautiga, tätludna, vanl. omvändt-

ägglika (nästan runda), hårdskaliga. — Växer vild i Bohuslän (på öar i Strömstadstrak-

ten, upptäckt af Lindeberg 1853); planteras också, men mera sällan. Blommar i (slut.)

Juni och Juli.

Linné ansåg alla på hans tid kända europeiska lindar utgöra en

enda art (o: Tilia europaea).
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XLII. HÄLfÄGEl.

I. JLavaCeB*a L.

Fodret 5-klufvet; dess svepe 3(— 6)-klufvet. Kronan 5-bladig.

Fruktrummen (karpellerna) 1-fröiga, bildande en krets kring raidtpelaren,

icke uppbristande.

1. ¥ilda Stockrosen
(Lavatera thuringiaca L.)-

En mångårig, 1—2 alnar hög, smått gråluden ört med hård rot

och tätluden stjelk. Bladen äro på undre sidan något gråaktiga genom

den tunna (stjernlika) hårbeklädnaden ; de nedre äro breda, nästan run-

dadt-njurlika, m. o. ni. 5-vinkligt-inskurna, de andra 3-flikiga med längre

mellanflik. Blommorna sitta ensamma i bladvecken, pä skaft, och äro

stora; kronbladen blekt rosenröda (eller hvita), mycket urnupna. Frukt-

pelaren är kägellik, längre än de släta rummen.

Växer pä ängar och ängsbackar, nära gårdar, byar och städer, i

Upland, Södermanland och Vestmanland (vid Mälaren, — kanske en

lemning sedan urgammal odliiig). — F. ö. i Tyskland och Österrike,

i Ungern, Siebenbiirgen, Dalmatien, Turkiet, medlersta och södra Kyss-

land, Tartariet. — Blommar i Juli och Aug.

Linné anmärkte först denna växt som svensk och upptog den i

tillägget till sin Fauna suecica 2:a uppl. (Florae Suecicge Novitiae):

ipse : Upland, Upsalia agris Wålsätrae". — Vilda Stockrosens rot kan

nyttjas som Altéörtens.

* Althsea L. Fodersvepe 6— 9.— l^l-kkifvet. Blomma och frukt nästan som

hos föregående slägte. — Altéörten (Althaea officinalis L.) är mångårig, 2—3 fot hög,

iDJukt-hvitliiden och har 3—5-flikiga och landade, äggrundt-hjertljka blad och blekl-

rosenröda blommor. Förv. på några slällen i Skäne.

3. Jnalva L.

(Kattost slägtet).

Fodret 5-kluf'vet; svepet 3-bladigt. Kronan 5-bladig. Fruktrum-

men (karpellerna) 1-fröiga, bildande med midtpelaren en kak- eller ost-

Uk krets (hvadan benämningen Kattost), slutligen lossnande och upp-

bristande i inre kanten. — Mer eller mindre stjern(knipp)håriga örter

med blommorna i bladvecken.
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*) Bladen (till större deleu) delade; blommorna ensamma; kar-

pellerna kortare än pelaren, dolda inom det slutna fodret, icke vidlå-

dande h varandra. (Bismalva Mnch. Lavatera Fr. utfl.).

1. Roseomalvan
(Malva Alcea L.)

är mångårig, omkring alnshög (stundom ända till 2 alnar), upprat, till-

tryckt-stjernbårig (ra. e. m.) och derigenom temligen gråaktig. Rot-

bladen äro nästan njurlika och handlikt-inskurna; de andra handdelade

med parskurna eller tandade flikar. Blommorna äro stora (de största

hos våra arter); kronbladen blekt rosenröda med mörkare strimmor;

svepebladen äggrundt-ovala. Frukterna glatta, svagt-rynkiga på tvären.

Växer på steniga, buskiga backar eller på åkerrenar och andra

odlade ställen, i Skåne och Blekinge, på Öland och Gotland (och ett

eller annat ställe i Småland). — Utbr. genom Europa undant. det nord-

ligaste och östligaste samt Brittanien, Italiens öar, Grekland, Turkiet

— Blommar i Aug., Sept.

Kosenmalvan är en bland vår floras vackraste alster genom sina

stora och prydliga blommor. Wahlenberg (Sv. Bot.) ansåg dem t. o.

m. vara "de skönaste som finnas på örtstam" och anmärker hurusom

denna Svenska Stockros (en törnros på örtstam) närmar sig den

österländska (Alcea rosea) med hänsyn till blommans inre: "sjelfva det

inre af blomman är alldeles den orientaliska Stockrosens, men liksom

förflyttadt i ett annat blomfoder".

Linné anmärkte först Rosenmalvau (som svensk) vid Räpplinge

på Oland (öländska resan, sid. 158), Leche i Skåne vid Fogelsång och

Öfvedskloster (Primit.). Clusius (1601) och DoDONaeus (1616) kallade

växten Alcea vulgaris, hvadan artnamnet.

* Malva fastigiata Cav. Förv. här och der i södra och luedlersta Sverige.

2. MyskmaivaD
(Malva nioschata L.)

är mångårig, 1—1| fot hög, upprat, mera utstående- och enklare-hårig

(derigenom grönare) än föregående art. Rotbladen äro rundadt njur-

lika och inskurna (handlikt), de andra handdelade med sraalt-pardelade

eller nästan dubbelt parskurna flikar. Blommorna äro något mindre

än Rosenmalvans; kronbladen (blekröda eller) hvita; svepebladen lausett-

likt-jemnsmala. Frukterna släta, täthåriga.

Växer på grusig eller odlad mark, på mycket spridda (enstaka)

ställen (knappt ursprunglig) i södra Sverige och på Gotland. (Förv.

på några ställen i mediersta Sverige). — Utbr. genom Europa undant.
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det nordligaste och Portugal, södra Spanien, Corsica, Sardinien, Grek-

land, Turkiet. — Blommar i Juli, Aug. (eller längre).

Också Myskmalvan kan räknas bland praktväxterna. Örten luktar,

särdeles om den gnides, raysk, hvadan växten ock stundom kallas

Desmeros (Österg.). P. Kalm anmärkte den först (inom Sverige)

på Lögholmen i Bohuslän "'i skarp jord vid en bergsfot" (enda väx-

stället i Linnés Flora suecicas ed. 1), hvartill i ed. II komma två an-

dra: Lsesta-hamar i Östergötland (H. Hederström) och Nora.

**) Bladen alla hela, endast grundt inskurna (och naggade);

blommorna 2—5 i hvart bladveck (pä oliklånga skaft); karpellerna längre

än pelaren, blottade, länge vidlådande hvarandra (Malva Mnch.).

3. Tildmalvan
(Malva silvestris L)

är tuårig, 2—3 fot hög, upprat eller nästan upprat, utstående-hårig.

De nedre bladen äro rundadt-njurlika, svagt 7—5-flikiga, de andra 3—5-

flikiga (stundom till nära midten). Blommorna äro mindre än hos de

båda föregående; kronbladen omvändt-äggrunda, hjertlikt urnupna, pur-

purröda (o: Köd Kattost) med (3) mörkare strimmor (stundom hvita),

tredubbelt längre än fodret (tumslånga); svepebladen lansettlika eller

ovala. Frukterna mycket rynkiga (på tvären), glatta.

Växer på åkerrenar, jordvallar, grusmarker, ruiner o. d., allm. i

Skåne och på södra Gotland; f. ö. mest på endast enstaka ställen i

södra Sverige (och förvildad på några i det raedlersta). — Utbr. hela

Europa undant. det nordligaste; i Algerien, Caucasien, Siberien. —
Blommar nästan hela sommaren.

Såsom Wahlenberg (Sv. Bot.) anmärker äro de stora slätterna i

Skåne Vildmalvans egentliga hem (inom Sverige). Den är der så yra-

nig att den, åtminstone tidtals, bidrager till landskapets utseende. "Den

blandar nemligcn sina pujpurfärgade blommor med Vägvårdans (Cichorii

Intybi) himmelsblå och Crepidis biennis gula på ett sätt att derigeuom

mångfärgade band bildas, som man på skånska slätten ser utsträckta

efter landsvägarne emellan de af rena skördar enformigt grönskande

åker- och ängsfälten". I skogstrakterna och längre upp i landet ser

man icke sådant.

Ortståndet och isynnerhet bladen äro ganska slemrika. Eoten är

söt, så att den nyttjats i stället för lakrits mot bröstkrämpor. — Bo-

skapen tyckes äta örten hellre än dess samslägtingar. Bien besöka gerna

blommorna. Utblommad lemnar växten, efter lindrig rötning, vackra

tågor, nästan som linets, men icke på långt när så starka som hampans.
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Redan CoRDus ocli DoDONaeus kallade denna växt Malva silvestris

(recta och procerior). Linné anmärkte den först (som svensk) på Got-

land vid Hoburgen, "på södra sidan om berget och vid åkrarna der-

omkring" (Vet. Ak. handl. 1741) och Leche (1744) nämner den såsom

växande i Skåne "passim".

4. Vanliga Kattosten
(Malva rotundifolia L.)

har ett- (eller tu-)årig, nästan lodrät, hvitaktig rot och vanligen flera

stjelkar, hvilka äro m. e. m. (på bara ställen mest) kretslikt utbredda

på marken eller uppkrökta, omkring fotslånga. Bladen äro rundadt-

njurlika, grundt 5—7-flikiga. Blommorna äro mindre än bos föregående

art; kronbladen nästan vigglika, bredt-urnupna, hvitröda eller hvita;

svepebladen jeransraalt-lansettlika. Frukterna äro kortludna; deras skaft

nedböjda med uppkrökt spets (hos föregående arter äro de uppräta).

Växer vid vägar och gator, på gårdar och odlade eller grusiga

ställen, i södra och medlersta Sverige. Utgör egentligen tvenne arter:

Malva vulgär is Fr., som merendels blir tuårig (stundom t. o.

m. mångårig) och har större blommor och rosenrödt-strimmiga, icke

sällan nära J tum långa kronblad (2—3 gånger längre än fodret) och

10—15-rummiga frukter, hvilkas rum-ryggar äro släta, okantade och

kullriga. — Växer till Gefle och Vestmanland, men är sällsynt norr om
Mälaren. — Blommar under Juli och Aug.; mognar i Aug., Sept. —
Utbr. genom nästan hela Europa undant. det nordligaste; i Caucasien,

Orienten, Algerien, på Canariöarne.

Malva bo realis Wallm, som är endast ettårig och har mindre

blommor, nästan hvita, svagt urnupna kronblad, knappt längre än fo-

dret, och bortåt lO-rummiga frukter, hvilkas rum-ryggar äro nätlikt-ryn-

kiga och kantade. — Växer till Medelpad och Dalarne (allmännare än

föreg.). — Blommar och mognar bäst i Juni och Juli (dock stundom

ända till hösten). — Utbr. Skandinavien (undant. det nordligaste), Eng-

land, Belgien, norra Tyskland, Böhmen, Österrike, Lombardiet, Ungern,

Siebenbiirgen, södra och medlersta Ryssland.

Linnés anmärkning i Flora suecica under Malva rotundifolia be-

visar tydligt att han i denna art inbegrep de två nyss skildrade och

såsom egna vanligen antagna arterna. Fries, som i sina Novitier (ed.

II) utredde desamma, anmärker att redan våra gamle botanister (RuT>-

BECK, Bromel, Linder) kände och upptogo dem under egna benäm-

ningar.

Vanliga Kattostens blad äro rika på slemämne, och thé eller de-

kokt på dem användes till gurgling mot bröstsveda, till lavement mot
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kolik eller till omslag (då sår eller skarpa ämnen skola involveras). De

kunna också, raen hellre roten, nyttjas mot grus- och stenplågor samt

vid långvarig diarré eller rödsot. Upptagas i farmakopén (o: Folia

Malvae). — Roten är, liksom hos nästan alla Malva-arter, slemrik

och söt (nästan som lakrits), i verksamhet närmande sig Althéroten.

Basttågorna äro sega och lära, rölta och torkade, kunna spinnas. —
Haren och kaninen äta växten gerna.

Malva-arterna äro till nästan alla sina delar slemrika, men vanligen

nyttjas bladen till utvertes och roten till invertes bruk.

XLin. 6RUINÄLES.

I. 6ERANIACE£ (DC).

Bladen enkla eller parbladiga, stiplade, mest (grenbladen) mot-

satta. Foder och krona 5-bladiga. Ståndarne 10, hvarannan (de inre)

större och med en körtel under basen. Fröhuset knöligt-5-rummigt,

5-fröigt; rummen (knölarna) slutligen spänstigt lossnande från den spröt-

lika raidtpelaren uppåt, så att de medelst de hårdnade och borstlika

stiften hänga från dess spets. Fröhvita saknas. — Frukterna bilda,

innan de lossnat, en slags sprötlik (stork- eller tran-)näbb, hvadan dessa

växters namn (Geranium L.: Storknäbb-örter).

I. Geranium (L).

(Näbbor, Nävor).

Kronbladen lika stora. (Ståndarne alla knappade utom hos n. 10).

Fruktborsten upprullade (icke vridna), på insidan glatta, — Bladen hand-

nerviga och -flikiga. Blommorna parvisa eller (hos n. 1) ensamma;

deras (enskilda) skaft bli hos största delen arter slutligen nedtryckta.

a) Mångåriga arter med nästan krypande eller sned, vriden

eller knagglig rotstock. — Foderbladen uddspetsade.

1. Bergsnäbban
(Geranium äanguineum L.)

blir fots- eller stundom nära alnshög och har utbred t-grenig, utspärradt-

långhårig stjelk, omkring 7-delade, till omkretsen njurlika eller nästan

kretsrunda blad med smalt-3—5-klufna flikar, och långa, likaledes ut-

spärradt-håriga, vid midten skärmade blomskaft, hvilka utgå enstaka i
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gren- (eller blad-)veck. Blommorna äro stora (tumsbreda) och vackra;

kronbladen klart purpurröda, omvändt-äggrunda och urnupna, dubbelt

längre än foderbladen. Frögömmena släta och håriga; fröen navcket

svagt punkterade.

Växer på backar och klippor, helst bland buskar, och på torra

eller steniga ängar, i södra och medlersta Sverige, till Medelpad och

Dalarne. — Utbr. genom hela Europa undant. det allra nordligaste; i

Caucasien.

Blommar i Juni och Juli. — På Sicilien samlade förf. den blom-

mande i medl. Maj.

Växtens artnamn är särdeles passande. Icke allenast stjelk och

bladskaft ;u-o vackert röda, utan också bladen bli icke sällan så röda,

att de på långt håll tyckas likna blommor, och mot hösten blir hela

örten nästan blodröd; man ser då stundom hela backar derigenom lysa

röda. Redan Clusius (1601) kallade växten, med hänsyn härtill, Ge-

ranium (septimum) haematodes, och hos Bauhin (1671) heter den Ge-

rauium sanguineum, maxirao flore. 1 några landsorter kallas den Orm-
gräs. — Rotstocken har, liksom de andra mångåriga arternas, adstrin-

gerande (sammandragande) egenskaper. Blommorna äro ganska prydliga.

2. KärrDäbban
(Geraniura palustre L.)

har till en del tapplika rottågor, utspärradt-hårig, något uppsvälhlt le-

dad men spenslig och knäkrökt-uppstigande eller utsträckt, icke sällan

alnshög, stjelk och till nedom midten (3—)5-klufna blad med inskuret-

tandade flikar; stiplerna örtartade, smalspetsade. Blommorna äro nå-

got mindre än Skogsnäbbans; kronbladen smalt-omvändt-äggrunda, hel-

bräddade, mörkt-rosenröda (nästan blodröda) eller rödvioletta, vid klon

skägghåriga, nära dubbelt längre än de nästan glatta foderbladen. Blom-

paren sitta enstaka och hafva ganska långa skaft. Frögömmena äro

släta och jemte borsten tilltryckt-småhåriga.

Växer på kärraktig (men lösmuUig och icke kall) skogsmark, på

buskiga eller skyddade ängar eller nära stränder, i Skåne (särdeles

vestra) samt på ett ställe vid Göteborg och ett annat i Bohuslän

(Qville socken). — F. ö. utbr. genom Danmark, södra Finland, Pyre-

néerna, medlersta och östra Europa, södra Siberien.

Blommar nästan hela sommaren (medl. Juni—slut. Ang.), men

bäst i Juli; mognar från börj. Aug.

OsBECK upptäckte Kärrnäbban (som svensk) nära Norra Wram i

Skåne, Retzius vid Ramlösa (Obs. 1779).
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3. Skogsnäbban
(Geranium silvaticum L.)

har omkring: fotshög, upprat, ra. e. m. hårig stjelk, som upptill är de-

lad i uppstående, körtelhåriga grenar. Bladen äro (gråaktigt) små-

håriga, 5—7-klufna till nedom midten; flikarna vanligen inskuret-sågade;

stiplerna hinnartade. Blompareu bilda en gles toppvippa. Blommorna

äro medelstora; kronbladen nästan klocklikt-samstående, merendels blekt-

purpurvioletta, ådriga, omvändt-äggruuda med intryckt ( eller helbräddad)

spets och i kanten och på insidan hårig klo; foderbladen äro håriga,

vanligen dubbelt kortare än kronbladen ; blomskaften alltid uppräta.

Frögömmena äro släta och jemte borsten < körtel )håriga ; fröen mycket

svagt punkterade.

Växer på skogsängar och skogsbackar (allm.), särdeles ymnig i

Norrlands skogar. — Utbr. genom Europa undant. Holland, Portugal

och nästan hela Spanien, Italiens öar, Grekland; i Caucasien, Siberien.

Blommar under Juni, till något ini Juli, i det nordligare Sverige

bäst kring solståndstiden (o: Midsommarsblomster, Pehrsmäss-
b lo ca ma); mognar i Aug. eller tidigare. — Blommorna omvexla stun-

dom dels med mörkröda kronblad (mest i södra Sverige), dels med

hvita (i det nordligaste), och stundom bli kronbladen knappt längre

än foderbladen. Bladen omvexla med mindre inskurna, bredare, trubb-

sågade flikar och med nästan parskurna, hvasst sågade. — I Lappland

äro blommorna merendels blå, men också icke sällan hvita, eller hvita

med blå ståndare, eller med både blå och hvita kronblad (L.).

Med sina prydliga, talrika blommor hörer Skogsnäbban till våra

vackraste växter, och i Lappland, säger Linké, "är ingen ymnigare i

skogarne eller skönare på (de lägre) fjellen". I somliga landsorter

kallas den Abrahamsrot.

4. Ängsnäbban
(Geranium pratense L.)

är till alla delar större än Skogsnäbban, rikblommigare, och har nästan

till basen (5—)7-delade blad med (nästan dubbelt) parskurna flikar,

och bredare, mera rundade och utbredda, blåvioletta (nästan klarblå)

kronblad med endast i kanten hårig klo; blomskaften bli slutligen ned-

tryckta.

Växer på torra, mera öppna ängar (och åkrar), på stränder bland

buskar, i medlersta Sverige (Upland, Södermanland och Vestraanland),

i Östergötland, Skåne (vild i skogar i vestra delen : Aresch.) och Bo-

huslän, i allmänhet sällsynt. — Utbr. genom Europa undant. det allra
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nordligaste och Portugal, södra Italien och Italiens öar, Grekland, Tur-

kiet; i Caucasien, Siberien.

Bioramar från medl. eller slut. Juni till slut. Juli, men i riktig

blomning kommer den knappt före solståndet, sedan Skogsnäbbans egent-

liga blomningstid är slut; mognar i Juli.

Angsnäbban uppräknas i Linnés Flora Akeröensis (Araoen. VIII).

Den är rätt prydlig med sina stora och talrika, vackert blå blommor,

hvilka bien gerna besöka.

5. BraDDäbban
(Geranium phaeuiii L.)

är hårig och har upprat och rak, merendels Ii fot hög och rödprickig

stjelk, 5—7-flikiga och inskuret-tandade blad, endast omkring tumslånga,

enstaka och bladen motsatta blomskaft (de gemensamma) med temligen

små blommor (nära dubbelt mindre än föregående arts). Kronbladen äro

endast något längre än de kortspetsade foderbladen, mycket utbredda,

rundadt-omvändt-äggrunda (klon kort), vågiga, naggade, mörkt-violett-

bruna (nästan svartvioletta) med en gul(eller hvit)aktig, skäggig fläck

vid basen. Prögömmena äro rynkade på tvären och tilltryckt-håriga;

fröen svagt-strimmiga.

Växer i Skåne, "sälls. i fuktiga bokskogar och gamla trädgårdar

vid norra AVram (?), Krageholm och Tosterup" : Aresch. — Utbr. ge-

nom Europa undant. det nordligaste cch Irland, Portugal, Italiens öar,

Grekland. — Blommar i (Maj,) Juni.

D:r Osbeck upptäckte denna art (som svensk) nära Norra Wram
i Skåne, enligt Retzii Observationes (1779), men der är den, enligt

Areschougs Plora, "sannolikt numera försvunnen".

b) Ettårig art (roten smal och svag) med 3—5-kIufna blad,

vippvisa blompar och alltid uppräta blomskaft.

6. Stubbnäbban
(Geranium b(»iieiiiicuiu L.)

är merendels qvarters- eller fotshög och har svag (rnen vid lederna och

nedtill något uppsvälld), luden och klibb(körtel)hårig stjelk, till om-

kring midten delade, tandade blad, och nära ^ tum breda blommor.

Foderbladen äro (skäggigt) uddspetsiga, nära lika långa som de bredt-

vigglika och urnupna, blåvioletta, nedtill och i ena kanten håriga kron-

bladen. Frukterna äro stora, nästan svarta; frögömmeua släta och hå-

riga; fröen släta.
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Växer i svedda skogar, helst på gamla trädstubbar eller stubb-

mylla, i Östergötland och östra Småland, i raedlersta och norra Sverige,

men i allmänhet spridt och alltid sparsamt. — F. ö. i Norge och sö-

dra Finland, medlersta och södra llyssland, Siebenbiirgen, Ungern, Böh-

raeii, Galizien, Tyrolen, Schweiz, södra Frankrike och Italien, Sardinien,

Corsica. — Blommar i Juli och Aug. ; mognar i Aug. (från medl.).

Större stånd likna teraligen (utom blommorna) den vanliga Skogs-

näbbau, ja Wahlenberg tvekar om icke hela arten utgör endast ett

"ettårigt tillstånd (status anuuus)" af denna!

LlNN!'. bestämde denna art i andra upplagan af sina Species, men

kände den icke som svensk. Rajus (1704) kallade växten Geranium

bohemicum batrachioides annuum, och Dillenius, som dera leranade en

temligen god teckning, Geranium batrachioides bohemicum capsulis ni-

gris hirsutis (1732'. I Videgrens beskrifning öfver Östergötland upp-

räknas Stubbnäbban bland landskapets sällsyntare växter. Wahlenberg

skildrade den noga i sin Flora upsaliensis.

c) Ettåriga arter (roten smal och svag). Bloraparen enstaka.

Bladen till omkretsen rundadt-njurlika, mest 5- (3—7-)delade

(nästan till basen), med smalt-3—5-klufna flikar (o: Duv-

fötter).

7. Fliknäbbaa
(Geranium columbinum L.)

har på marken nästan utbredda, icke sällan fotslånga, nedtryckt-sraåha-

riga stjelkar, mycket inskurna blad, långa bloraparskaft (mycket längre

än l)ladskaften), och urnupna, rosenröda (och 3-strimmiga ), nederst hår-

bräddade, 4 linier långa kronblad, hvilka knappt äro längre än de udd-

spetsiga foderbladen. Frögömmena äro släta och glest tilltryckt-håriga

(nästan glatta); fröen gropigt-punkterade.

Växer på gärden (och odlad mark), något buskiga ängar och

ängsbackar, på klippor och svedjeland, i södra och medlersta Sverige

(till Stockholm). — Blommar i Juni, Juli (och Aug.).

Utbr. hela Europa undant. det allra nordligaste; i Algerien, Cau-

casien, Siberieu. Vid Messina på Sicilien samlade förf. Fliknäbban blom-

mande i slut. Mars.

J. Leche anmärkte först (som svensk) denna art vid Lund, och

ännu i andra upplagan af Linnés Flora suecica är detta artens enda

växställe.

* Geranium dissectum L. liknar föregSende art, men iir mera hårig (sjråak-

tip;t) och har mindre inskurna blad, korta blomparskaft (nära dubbelt kortare än blad-
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skaften), mindre blommor (kronbladen nära 3 IJnier länga, mörkvioletta, mörkt-rosenröda

= purpurröda, svagt-härbräddade) och körtelhärjga fruktskal. — Växer på vaJlar, gär-

den och annan odlad mark, i Skåne (temligen allm.), Halland och Bohuslän, på Öland

och Gotland, i Småland (ett par ställen) och Östergötland (östra Ryd). — Blommar i

Juni och Juli. — 1. Flora suec. ed. 2. ("Skåne vid städerna, troligen utkomling ur

trädgårdar i seduare tider"). Retz. beskr. i Obs. I (1779).

d) Mångårig art med tapplik, stark rot, enstaka blompar och

nästan rundadt-njurlika, till nedom midten inskurna blad.

8. Skuggnäbban
(Geranium pyrenaicuin L.)

är mjukhårig (längre och kortare-) och har temligen svaga men nästan

uppräta, omkring fotslånga stjelkar, nästan rundadt-njurlika, omkring

7-(5— 9-)flikiga blad och omvändt-hjertlika, violetta (stundom hvita),

nederst hårbräddade kronblad, hvilka äro nästan dubbelt längre än de

kortuddiga foderbladen. Blommorna äro obetydligt mindre än hos före-

gående art. Frögömmena ii.ro släta, tilltryckt-småludna, deras borst

körtelhåriga; fröen släta.

Växer på eller nära odL-jds, helst skuggiga, marker, men endast

på några mycket spridda ställen i södra och medlersta Sverige (inkoml.?).

^— Utbr. genom nästan hela Europa (undant. det nordligaste) till

Caucasus. — Blommar nästan hela sommaren.

SwARTZ fann först (inom Sverige) denna art vid Stockholm (Marie-

berg). Fries, som anmärkte den i Skåne och Halland, skildrar och

belyser den i sina Novitier.

e) Ettåriga arter (roten smal och svag). Blomparen enstaka

(vid bladveck). Bladen njurlikt-kretsrunda eller njurlika, in-

skurna till eller strax nedom midten.

9. Klibbnäbban
(Geranium viscidulura Fr. — Geranium rotundifolium L. mänt.)

är till alla delar större än deu vanliga Viignäbban (nästa art), mera

upprat, på stjelk och blomskaft klibbhårig, och har njurlika, i 5—

7

breda, glest-trubbtandatie flikar klufna, icke sällan 2 tum breda blad

och blekröda, nästan helbräddade, omvändt-äggrunda kronblad, något

längre än de uddspetsiga foderbladen. Frögömraeua äro släta, glest

håriga; fröen gropigt punkterade; fruktsprötet är nära 8 linier långt.

Växer på gärden och jordvallar i Skåne (sälls.).

Blommar i Juni och Juli. — Utbr. hela Europa undant. det nord-

ligaste. — Vid Catania på Sicilien samlade förf. den mogen i medl. Maj.
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Eq hos oss ganska sällsynt växt och troUgea först i sednare ti-

der iDkoramen. Den växer endast i Skåue, enligt Areschoug numera

troligen blott såsom ogräs i Lunds botaniska trädgård. Pörst uppta-

gen och beskr. som svensk i Fries' Novitier ed. I.

10. Vanliga Vägnäbban
(Geranium rotundifoliuni L. suec.)

är utstående- (till en del tätt och gråaktigt) småhårig och har svaga,

m. e. ra. på marken utbredda stjelkar och njurlikt-kretsrunda (nästan

helrunda), vanligen 5—7-klufna blad. hvilkas flikar merendels äro 3-

flikiga upptill. Blommorna äro de minsta bland alla arternas; kron-

bladen bredt-vigglika, urnupua, blekröda (blekt blåvioletta), omkring Ii

linie långa, något längre än de uddlösa foderbladen; hvarannan stån-

dare saknar knapp. Frögömraena äro släta, tilltryckt-håriga; fröen släta;

fruktsprötet är nära 5 linier långt.

Växer vid vägar, på backar och andra torra ställen, på åkrar och

annan odlad mark, i södra och medlersta (och något i norra) Sverige.

— Utbr. nästan hela Europa; i Algerien, Caucasien, Siberien.

Blommar hela sommaren. — Omvexlar större och mera upprat —
och. mindre, med vanligen spetsigare bladflikar (o: Geranium pusil-

lum L.).

Bauhin (1650) kallade växten Geranium folio rotundo, hvadan

Linnés artnamn. Fries belyste i sina Novitier dess historia och sy-

nonymi.

* Geranium molle L. likuar temligen den vanliga Vägnäbban, meu är merendels

mindre, smabladigare, alltid mycket mjuk och spenslig och beklädd raed länga, mjuka,

nästan spindeltrådartade, hår. Blommorna kro knappt större än hos nyssnämnde art;

kronbladen djupt urnupna, vackert rosenröda (blekt), nära dubbelt längre än de nästan

uddlösa foderbladen. Frögöuimena öro rynkade på tvären, glatta; fröen släta. — Väser

pä torra, öppna stf lien i södra och medlersta Sverige. — Blommar i Juni och Juli. —
J. Lec"e. L. Flora suec.

f) Ettåriga arter (roten smal och svag) med upprat stjelk,

motsatta eller enstaka biorapar. Fodret under bloraningea

slutet (pyramidlikt). Kronbladen långkloade, nästan klock-

likt sarastående.

11. Giansnäbban
(Geranium lucidum L.)

blir vanligen endast 5 eller 6 tum hög och har temligen bräcklig,

merendels raotsatt-grenig, ensidigt-gleshårig, glänsande-rödaktig (nästan

blodröd) stjelk och till större delen motsatta blompar och blad; de
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aktiga, rundadt-njurlika, bredt och trubbigt 3—5-flikiga (till nära mid-

ten), knappt tumsbreda. Fodret är hinnaktigt-5-kantigt; dess blad kort-

uddiga, rynkade på tvären, endast något kortare än kronbladen, hvilka

äro snaalt-omvändt-äggrunda, blekt rosenröda, endast ~ linie breda. Frö-

göramena äro nätlikt rynkade och på längden ribbade, upptill sraåhå-

riga ; fröen släta.

Växer på (helst skuggiga) klippor och bergväggar och i steniga

lundar, i södra och raedlersta Sverige (i det sednare sällsyntare), mest

nära kusten eller de stora sjöarne. — Utbr. hela Europa undant. det

allra nordligaste; Caucasien, Atlas-bergen. — Bioramar i Juni och Juli

till ini Aug.

Glansnäbban är, såsom namnet antyder, utmärkt ^enom sina stjel-

kars och blads glänsande, hos de förra liksom lackerade, yta. Redan

Baehin (1671) kallade densamma Geraniura lucidum. Linn»; anmärkte

den först (inom Sverige) pä Thorsborgen på Gotland (beskr. gotländska

resan, sid. 228), Leche i Skåne (Primitiae). Dock lära redan RuD-

BECK (1666) och Bromelius (1694) anmärkt densamma (o: G. saxatile).

12. Stinknäbban
(Geranium robertianum L.)

är merendels omkring fotshög, med rödaktig, uppsvälldt-iedad och vid

lederna skör, upptill tudelt-grenig stjelk, (liksom blad och blomskaft)

beklädd med utspärrade, långa, genomskinligt-hvita hår. Bladen äro

motsatta (men vid de öfre lederna olikstora), temligen glest håriga,

icke sällan starkt röda, tunna, temligen stora, 3- eller 5-fingrade (nä-

stan parbladiga med uddblad) med m. e. m. parskurna småblad. Kron-

bladen äro vigglika, vackert rosenröda och hvitaktigt 3-strimmade, van-

ligen nästan dubbelt längre än det 10-ribbade, långuddiga fodret. Frö-

gömraena äro (nätlikt) ådriga, nästan glatta, upptill rynkade; fröen släta.

Växer på skuggiga klippor och bland stenar, i skogsmark, men

också på eller vid odlade ställen, allm. (saknas likväl i Lappland).

Blommar i Juli och Aug. — Omvexlar till storlek, grenighet, be-

klädnad och bladens delning, samt (vid vestra kusten ) med blomkronan

knappt större än fodret (o: G. purpureura W.). — Utbr. genom hela

Europa undant. den arktiska delen; i Algerien, Caucasien, Siberien.

— (Vid Taormina på Sicilien samlade förf. Stinknäbban mogen mot

slut. Maj).

Naturen låter, anmärker Lecou, somliga bland sina täcka skapel-

ser följa oas öfverallt. Vi mottaga dem såsom gamla bekanta, — mån-

gen gång utan att känna ens deras namn. Få äro väl de, som icke
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oAgonstädes märkt Stinknäbban med dess tunna, lätta bladverk ocb

ljusa, rosenstrimmiga blommor, hvilka visa sig redan teraligen tidigt

och utvecklas under nästan hela sommaren, ehuru hvar blomma varar

endast helt kort. Men det är icke blott genom de täcka blommorna,

som växten gör sig bemärkt, utan också genom den mörka rodnad,

som ra. e. m. tillhör nästan alla dess delar. 'Få växter visa en så stor

benägenhet att rodna som denna. Rodnaden når t. o. m. bladnerverna,

ja stundom är hela bladet rödt, och detta under alla åldrar. Dock är

det egentligen om hösten, som den renaste och starkaste, redan på långt

håll synliga, rodnaden inträder. — Örtståndet har saltsur smak och

fränt-stiukande lukt, särdeles då det gnuggas, hvadan växtens benäm- ^
ning. Härigenom skall det, krossadt och gnidet på väggar och möbler,

bli ett verksamt medel mot väggohyra. Det räknades fordom bland

sårläkande medel och fanns på apoteken; begagnades såsom dekokt. —
lledan Lobelius (1581) och DoDONaeus ( 1616) kallade växten Geranium

robertianum.

Hos nästan alla Geranier utvecklas märkena icke riktigt förr än

ståndarknapparna redan äro tomma. De erhålla således sitt frömjöl (pol-

len) från andra blommors ståndare, icke sällan t. o. ra. från andra stånd.

9. KrocSiuin L'Her.

Kronbladen olikstora, två något mindre. Ståndarne vexelvis (de

yttre, kortare) knapplösa. Fruktborsten skrufvridna, på insidan håriga.

1. Kammnäbban
(£ro(liuiii r.icutarium L'Her. — Geranium cicutariuin L).

Én ettårig ört, glest beklädd raed utspärrade, hvitaktiga hår (på

stjelk och grenar mest). Vanligen är stjelken helt kort och tudelad

i m. e. m. nedtryckta, icke sällan åter tudelade grenar, hvilka bära

motsatta blad och, ur bladparens ena veck, uppräta, 2—4 tum långa

blomstänglar. Bladen äro parbladiga, med nästan äggrunda, pardelade

eller parskurna och inskuret-tandade småblad; stiplerna triangellika, hinn-

aktiga. Blommorna bilda (2— )3—4-blomraiga flockar och äro små

men täcka; kronbladen elliptiskt-omvändt-äggrunda, purpurröda, nedtill

3-strimmiga, med långt hårkantad klo (invid hvilken de två mindre

stundom ha en hvitaktig, mörkprickig krets). Fruktsprötena äro långa

och nästan parallelt uppstående, så att man tyckt dem likna taggarne

i en gles kamm, hvadan växtens svenska namn (Skatnäva Fr.).

Växer vid vägar och gator, på backar, åkrar och annan odlad

(eller grusig) mark, ända till Lappland.
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Blommar hela våren och sommaren till hösten; mognar under

sommaren. — Oravexlar mer och mindre hårig, upptill icke sällan körtel-

hårig. — Strax om våren är den liten och saknar icke sällan stjelk,

men blir under sommaren och mot hösten större och grenig (utbredd).

— Utbr. genom hela Europa (undant. det allra nordligaste) till norra

Afrika och Orienten, Caucasien. Vid Messina på Sicilien samlade förf.

Karamnäbban mogen redan d. 10 April.

Om en del bland våra Geranier i anseende till blommornas fäg-

ring kan motsvara Caplandets Pelargonier, står dereraot Kammnäbban

dem närmare i blomkronans oregelbundenhet och den olika teckningen

» hos dess blad. Kammnäbbans blommor utslå om morgonen, fälla sina

kronblad under dagens lopp, och efterträdas nästa dag af andra blom-

mor. Härunder förlänga och utbreda sig turvis de i början till hvar-

andra närmade, vid stjelken liksom ledade blomskaften. Frukten mog-

nar hastigt och dess karpeller förbli temligen länge upphängda på sina

vridna spröt innan de lossna och falla till marken. Der röra och vrida

de sig ra. e. m., efter luftens större eller mindre fuktighet, hvarunder

fröet smånigom tränges ned i jorden.

Bauhin (1671) kallade växten Geranium cicutae folio m. m., hva-

dao artnamnet. — Örtståndet tros vara stimulerande och diaphoretiskt.

* Erodium moschatuin L'Her. (Geranium nioschatum L.) liar mindre delade

(eudast inskuret-sågade) småblad och luktar mysk. Förv, stundom (siidra och medlersta

Sverige).

II. OXALIDEJE (DC).

Bladen hos vår art trefingrade stipellösa, skaftade; småbladen i

början hopvikta på längden. Foder och krona 5-bladiga. Ståndarne 10,

enbrödrade, vexelvis större och mindre. Fröhuset 5-rummigt, raångfröigt,

remnande i kanterna (rummens ryggar). Fröen med broskartad hvita

och omslutna med ett mjukt, spänstigt hylle.

3. OT&alis L.

Kronbladen vridna i knoppen. Ständarne kort-sammanväxta. Frö-

huset 5-kantigt. Fröen slutligen, i det hyllet lossnar och viker upp

sig (men så att det qvarsitter vid fröfästet), spänstigt utkastade ur de

remnade rummen.

1. Harsyran
(Oxalis Acetosella L.).

En liten täck, mångårig, späd ört med krypande, smal men nä-

alau tandlikt-ledad rotstock, långa och trådlika, greniga rötter, smala,
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omkring 2 tum långa bladskaft, omvändt-hjertlika, koithåriga, helbräd-

dade, under icke sällan rödaktiga, småblad och enstaka, 1-blommiga,

2—3 tum långa, hinnaktigt-tvåskärmade blomstänglar. Blommorna luta

och äro tunnbladiga och ömtåliga; kronbladen nästan oravändt-äggrunda,

vanligen hvita, violettrödt-åderstrimmiga och vid basen gulaktiga. FrÖen

starkt strimmiga på längden, med svagare tvärstrimmor.

Växer i mossrika skogar (helst fuktig barrskog) och fuktiga skogs-

lundar, på mullrik mark, allm. — Utbr. genom Europa undant. Portu-

gal, Sicilien, Sardinien och Greklands öar; i Caucasien, Siberien och

nordligaste Amerika; på Atlasbergen.

Blommar mest under Maj, till medl. (eller slut.) Juni (samtidigt

med Hvitsippan); mognar slut. Juli eller sednare. — Förekommer stun-

dom med rosenröda blommor. De tidigaste blommorna bilda vanligen

inga frön utan borttyna; hos andra blommor (särdeles bland de sent

utvecklade) utbildas stundom endast 5 ståndare riktigt och kronbladen

bli mindre än vanligt eller saknas alldeles. — Blommorna lukta svagt

sötaktigt.

Harsyran är sällskaplig och bildar vackra, större eller mindre

mattor: den rödaktiga, tandknöliga rotstocken utskickar nemligen små

skott, hvilka lätt utbreda sig i den lösa mark, på hvilken denna växt

helst bosätter sig. Bladen somna om qvällen på sina långa purpur-

röda skaft och vakna icke särdeles tidigt. Sammalunda mot regnväder,

då småbladen vika sig nedåt under det bladskaften stå rätt upp, då

de deremot under klart och vackert väder sloka med utbredda småblad.

Att dessa kunna intaga en så olika ställning, beror på att de äro le-

dade till det gemensamma skaftets spets. — Harsyran hörer till de så

välkomna vårväxterna, särdeles som den är en bland våra täckaste

skogsblommor.

Bladen (o: Ostg. Gökmat) ha angenämt syrlig smak, hvadan,

med hänsyn till deras likhet med klöverblad, växten också kallas Sur-

klöver. Smaken uppkommer af den egna syra (oxalsyra), som hela

örten innehåller, och hvilken liknar vinstens- (och ättik-)syra och är

"läckrare än citron". Densamma är kylande, antibiliös och antiseptisk,

nyttig i febrar, skörbjugg m. m. — Bladens saft stillar törst och kan

användas till lemonad. Om den inkokas och får kristallisera, erhålles

Harsyresalt (pharm. Sal Acetosellae), som kan brukas till kylande

pulver, ehuru cremortartari användes mera såsom billigare. Dermed kan

man ock borttaga bläckfläckar och rost på linne.

Hos Ruppius heter Harsyran Acetosella vulgaris (och officinarum),

hvadan växtens nuvarande artnamn. DoDONaeus kallade den (1616)

Trifolium acetosura. Den är tecknad i Til-Landz' Icones (1683).

yyman. Sr. Fanerog. *^
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* o. stricta L. och O. coruiculata L., bada gulblommiga och ett- eller tu-

åriga, med grenig stjelk, växa förvildade eller spridda med trädgårdsfrön pä några stäl-

len, mest i Skåne. (Fr. nov. ed. 2).

III. IIME (DC).

Bladen enkla, helbrädd a de, utan ådror och stipler, oskaftade, mot-

satta (hos våra). Fröhuset 5- eller 4-rumraigt, men rummen, genom

de med midtnerveu invikta skalen, m. e. m. delade i tveune 1-fröiga.

Fröhvita saknas.

4. liioiini (L.)-

Fodret 5-bladigt. Kronan 5-bladig. Ståndarne 5, oravexlande

med lika många, mycket mindre spetsar; strängarne (hos vår art) skål-

likt-sammanväxta nedtill. Stiften 5. Fröhuset nästan 10-rummigt; rum-

men tvåtandadt uppbristande.

1. Vildlinet

(Linum catharticuin L.)

En ettårig, spenslig, glatt, vanligen 5—6 tum hög (men icke

sällan också mindre), upprat ört. Stjelken bildar upptill en nästan

klynnedelad vippa. Bladen äro något blå- eller gråaktigt gröna, smalt-

ovala och (de nedre) nästan oravändt-äggruuda. Blommorna äro små-

täcka, nästan klocklika; kronbladen vigglikt-omvändt-äggrunda, trubbade,

tunna, hvita, nederst gula. Ståndarknapparne äro uppräta; märkena

kuUrigt-knapplika. Fröhusen runda, knappt större än hampfrön. — Un-

der blommornas knopptillstånd äro grenarne omkrökta i spetsen, så att

knopparne luta eller hänga nedåt, men räta sedan smånigom ut sig

tills de slutligen (vid mognadstiden) bli alldeles raka och uppstående.

Växer på (magrare) ängar, betesmarker och andra gräsväxta stäl-

len, icke sällan pä torr och lerig mark, allm. (men saknas i Lappland).

— Utbr. genom Europa undant. det allra nordligaste och Sicilien, Sar-

dinien, Grekland; i Caucasien. — Blommar från medl. eller slut. Juni

till ini Aug.; mognar i (Juli,) Aug., Sept.

Vildlinet uppträder mest sällskapligt, men döljer sig gerna bland

gräs och andra örter. Det har oangenäm, saltaktigt-bitter smak. In-

taget såsom dekokt eller pulver laxerar det lindrigt men säkert Man

samlar örten under blomningen, torkar och förvarar den. Vid begag-

nandet begjuter man omkring i lod ört med | qvarter hett vatten eller

vassla och låter vätskan stå täppt tills den kallnat, då den silas och

drickes. Orten berömraes också såsom maskmedel och lärer i stor do-

sis orsaka kräkning.
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lledan Dale i sin Pharrnacologia (London 1693, 1705, 1737)

kallade denna växt Linum catharticum.

* Vanliga Linet (Linum usitatissimum L.), som har lanäettlika, vcxelvisa blad

orh bli" blommor med tjockt-klubblikn marken, uppväxer hiir och der af spilldt linfrö,

men bibehåller sig icke.

5. RaiSiola (irn.

Fodret 4-bladigt och tandadt. Kronan 4-bladig. Ståndarne 4.

Stiften 4. Fröhuset något 8-riirnmigt; ruranaen tvåskaligt uppbristande.

\. Jordknöplet
(Radioln linoides Gm. — Linum Radiola L.).

En raycket liten, endast i, 1 eller 2 tum hög, mycket smäblona-

mig, merendels ganska grenig, ettårig ört. Stjelken är upprat, borst-

smal och upprepadt-tudelad (klynnedelad ) i härsmala grenar, i hvilkas

och slutbladens veck de ytterst smä, hvita blommorna sitta. Bladen äro

äggrunda, helbräddade. Foderbladen tvära och tretandade i spetsen.

Fröhusen knappt så stora som senapskorn, nedtryckt-klotrunda.

Växer på fuktig eller tidtals öfversvämmad, helst sandig och ma-

ger mark, i södra Sverige och Vermland. — Utbr. nästan hela Europa

undant. det nordligaste och Grekland, Turkiet; på Madeira. — Blom-

mar i Juni, Juli (och Aug.).

Stora och prydliga växter väcka naturligtvis en allmännare upp-

märksamhet än små och enkla — och Jordknöplet är en bland de allra

minsta. Men tänka vi oss den större, t. ex. endast såsom ett mindre

träd, och alla delarne i proportion dertill, huru skulle man icke då med

förvåning beundra dess skönhet och regelbundenhet! Skulle icke de,

liksom på en väldig kandelaber, i starka armar delade, talrika grenarue

och de utomordentligt regelbundna, tallriksstora blommorna då kunna

slå oss med häpnad?

Vaillant upptog och tecknade i sin Botanicon Pansiense (1727)

denna lilla växt under namnet Chamjelinum vulgäre. Andra botanister

(Kajus) kallade den Eadiola vulgaris m. m., hvadan Linnés artnamn.

— JjINNÉ upptäckte den, som svensk, vid sjelfva StenbrohuUs kyrka,

och i sin Flora suecicas första upplaga har han endast detta växställe.

"Den växer, säger han (Vet. Ak. handl. 1741), i Småland vid Sten-

brohuUs kyrka, på vägen. Är en ganska liten växt".
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XLIV. HYPERICINE^.

1. JH[9pea*i£uiat L
(Pirk-slägtet; Johannisbluinstet- Fr.).

Fodret 5-bladigt. Kronan 5-bladig. Ståndarne (särdeles de inre)

nederst hopväxta i 3 breda knippen. Stift 3. Fröhuset 3-rummigt,

3-skaligt; fröfästena sammanväxta och bildande en vingad midtpelare

sedan skalen lossnat. — Mångåriga örter med motsatta blad och gula

blommor i knippvippa.

1. Eantpirken
(Hjperiium quadrangulmn L)

är fotshög eller större och har 4-kantig, temligen stadig stjelk, ägg-

runda eller nästan elliptiska, under stärkt-nerviga, vid kanten (vanligen

svagt) svartpunkterade blad och sraalt-elliptiska, helbräddade foderblad,

hvilka liksom de glänsande gula kronbladen äro glest svartpunkterade

och strimmiga.

Växer på skogs- och bergsängar, buskiga backar, till Ångerman-

land och Jemtland (allm.). — Utbr. genom Europa undant. det allra

nordligaste och Irland, södra Italien och Italiens öar, Grekland, Turkiet.

Blommar i Juli och Aug.; mognar börj. Sept. eller tidigare.

Kantpirkens outslagna blommor innehålla en ymnig, rödaktig, nä-

stan violett saft (o: Östg. Mannablod). Kor beta örten vanligtvis,

men hästar lemna den orörd. Bien besöka gerua blommorna. — Kant-

pirken har i allmänhet samma egenskaper och användning som nästa art.

* H. let ra p te rinn Fr. har hiiJiiaktigt-4-kaulii; stjflk, bpulsadt-huiseltlika foder-

blad, mindre och blekare blommor än den vanliga Kaiitpirken och växer i fuktiga sko-

gar, vid bäckar, på torfmossar och fuktiga ängar i Skåne. — Fries fopptäck. 1819)

Novit.

2. Randpirken (Johannisörten)
(Hypericum perforatuni Ji.)

blir vanligen nära alnshög, rikblommig, och har trind men (genom bla-

dens medelnerver) tvårandad stjelk och genomskinligt (genom insänkta

körtlar) punkterade, under, särdeles närmast kanten, svartprickiga blad,

hvilka mest äro aflånga (eller något äggrunda), men icke sällan om-

vexla helt smala. Foderflikarne äro lansettlika, helbräddade. Kron-

bladen glänsande (guld)gula, endast i ena kanten svartprickiga.

Växer på backar och sluttningar, torra betesmarker och magra

ängar, till Ångermanland, allmän i södra och medlersta Sverige men i
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det norra sällsynt eller endast vid kusten. — Utbr. genom nästan hela

Europa; i Algerien, Orienten, Caucasien, Siberien; (i Canada och För-

enta Staterna iukoml. enligt Torrey och Gray).

Blommar under (från medl.) Juli och Aug.; mognar från medl.

Aug. till hösten, men stjelkar och fröhus vara merendels qvar ända till

nästa sommar. — (Vid Messina på Sicilien samlade förf. den blommande

i börj. Juni.)

Hela örten är något besk och balsamisk, isynnerhet genom det

kådiga hartsämne som bladens prickar innehålla. Krossad har den aro-

matiskt kådartad lukt, balsamiskt-bitter smak, och färgar rödt och gult.

Till färgning tagas de blommande eller ännu icke utslagna topparne;

de kunna också dertill torkas och förvaras. — Bränvin, hvari blommor

eller blomknoppar legat, blir vackert rödt och anses helsosamt, men

tager man för mycket blomknopp, får bränvinet terpentinsmak. — Rand-

pirken hade fordom stort anseende i läkarekonsten, t. o. m. såsom me-

del att "utdrifva onda andar" (borttaga mani, galenskap), hvadan den

kallades Fuga demonum (TABERNteMONTANUS). Kokad, med vin eller

godt svagdricka, till dekokt, berömmes den i lungsot, blodspottning m.

m. — På Gotland lärer växten kallas Hirkenpirk (väl endast en för-

vridning af Hypericum), i Skåne och Bohuslän Pirkum, hvadan Pirkum-

olja (— med blomknopparne under några dagar upphettad bomolja) och

Pirkumbalsam (— starkt bränvin, som fått "draga" på växtens blom-

knoppar). Båda delarne äro röda och begagnas mest att läka hugg-

och skärsår. De vanligaste benämningarne på växten äro dock Jo

hannisblomster (Johannisört), S:t Johans gräs, också Midsommars-
blomster, hvilka namn stå i samband med hvarandra och troligen

uppkommit under medeltiden (då midsommardagen = S:t Johans dag).

Både denna och förestående art äro rätt prydliga med sina rika,

guldgula blomvippor. Växten utgör, säger Dybeck, "ett af Midsommars-

blomstren, d. v. s. af de blommor, hvarmed, vid raidsommarstiden, all-

mogen pryder sina boningar. Det har, såsom sådant, bästa verkan, ett

uttryck, som man ganska ofta får höra, och hvarmed afses växtens för-

menta kraft att skydda mot troll och trolldom. För detta ändamål

upphängas äfven midsommarsqvistar af denna oeh andra örter, i ladu-

gården, till boskapens skydd mot förtrollningar". — Växtens nytta (sär-

deles mot lungsot) och historia behandlade Linné utförligt i sin disser-

tation (resp. Hellenius) De Hyperico.

3. Jordpirken
(Hypericum huniifusum L.)

har trådsmala, 3—8 tum långa stjelkar, nästan lansettlika, genomskinligt-
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punkterade (svagt), endast omkriug i tum långa blad, vanligen (nästan)

enstaka blommor, helbräddade, trubbiga foderblad och. små (knappt 1^

linie långa), temligen blekt gula kronblad ; stiften tillbakakrökta (hos

de andra arterna utstående).

Växer (mest) i östra Skåne och (sälls.) i Blekinge och Småland,

på sandiga marker och träden, träsk- och sjöstränder eller fuktiga åkrar,

och blir på de sednare icke sällan liten, mera upprat, enkel och knappt

tuårig. — Utbr. genom nästan hela Europa (undant. det nordligaste

och Portugal, Sicilien, Sardinien, Grekland, Turkiet) till Caucasus.

Blommar, särdeles på åkrar, mest i Aug., Sept. (bäst efter skörden).

Linné upptog Jordpirken i vår Flora enligt ett enda exemplar,

som han samlade mellan Ystad och Trelleborg (Fl. suec. ed. 2). Der

lärer likväl, enligt Fries, växa endast en liten varietet af Randpirken

(hvarmed också Linné jemför arten). Deremot fann Fries den ymnig

i östra Skåne från Cimbritshamn till Blekinge (Novit.).

4. Luddpirken
(Hypericuiii hirsutum L.)

blir omkring alnshög och har trind och temligen tjock, luden stjelk,

äggrundt-ovala eller nästan elliptiska, genoraskinligt-punkterade, under

småludna, något tjocka blad och körtelsågade (svart) foderblad.

Växer på ängsbackar, berg och torrare betesmarker, i skogar och

busksnår, i södra och medlersta Sverige (sälls.), men icke i vestra de-

len utom i Vestergötland. — Utbr. genom Europa (undant. det nord-

ligaste och Portugal, Italiens och Greklands öar, Turkiet); i Caucasieu,

Siberien.

Blommar i .Juli, Aug. — Blommorna sluta sig under natteu (L.),

hvilket de också lära göra hos den föregående arten.

CoLUMNA benämnde (1616) denna växt Androsaemum alterum hir-

sutum.

5. Bergpirkeo
(Hypericum montanuin L.)

är alldeles glatt, blir icke sällan nära alnshög, och har trind stjelk,

något hjertlika, utdraget-äggrunda eller nästan elliptiska, under (särde-

les invid kanten) svartprickiga blad och lansettlika foderblad, hvilka

liksom skärmbladen äro svart-körtelsågade.

Växer på öppna berghällar och klippor (icke sällan bland buskar),

i södra och medlersta Sverige till Stockholm, sälls. eller på endast

spridda ställen. — Utbr. genom Europa undant. det nordligaste och

Skottland, Irland, Portugal, Italiens och Greklands öar; i Algerien, Cau-

casien. — Blommar i Juli.
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Bergpirken är en ganska utmärkt art, isynnerhet genom sina tem-

ligen stora, nästan hjertlika blad, hvilkas kantprickar äro mycket större

än de andra, så att bladen (isynnerhet på undre sidan) tyckas liksom

omkretsade med en rad stora svarta punkter. Icke sällan är bladens

(särdeles rotbladens) undersida något purpurröd. Genom sina talrika

körtlar har växten en temligen stark terpentinlukt, isynnerhet då den

gnides. Likväl lära kor äta den ganska gerna, men icke hästar.

J. Leche anmärkte i Skåne och Linné vid Hunneberg Berg-

pirken först som svensk. Linné beskref den (i korthet) redan i Vest-

göta-resan, men uppställde den som egen art först i andra upplagan af

sin Flora suecica (både i denna Floras första upplaga och i Species

ed. I har han den såsom varietet under Luddpirken).

6. Skönpirken
(Hypericum pulchrum L.)

har nästan krypande, smal stam (rotstock), som bär uppräta, raka,

trinda, något rödaktiga, 5—10 tura höga, smala (nästan trådsmala)

stjelkar (grenar). Bladen äro glatta, tätt genomskinligt-punkterade, un-

der grågröna, vanligen delvis purpuraktiga och slutligen icke sällan all-

deles blodröda, små (| tum) men något tjocka (stadiga), något hjert-

lika. Bloravippans grenar stå nästan rakt upp och äro mest 3-blom-

miga. Foderbladen äro rundadt-trubbiga, körtelkantade (svart). Kron-

bladen äro små (1| liuie långa), under vanligtvis rödaktiga.

Växer, efter äldre uppgifter, på en strandklippa nära Kungsbacka

i Halland, mycket sällsynt. Enligt J. A. Lefflers uppsats i Botan.

Notiser för 1863 är den på nämnde ställe utgången, men funnen vid

Mötenas nära Partiled af Stud. A. Belfrage. — F. ö. i södra Norge,

Danmark, medlersta Europa, England, Frankrike, norra och nordöstra

Spanien, Portugal, Neapel, Dalmatien, Croatien, Ungern, Grekland, Sieben-

burgen, Lithauen.

Blommar i Juli. — Skönpirken är en särdeles täck växt med

sina glänsande blad och sina visserligen små men utmärkt klargula

blommor, hvartill kommer den vackra rodnad som vanligen råder hos

örtståndet. Redan Bauhinus (1650) kallade den Hypericum pulchrum

(Tragi). Fries upptäckte den som svensk (Novit, ed. I).

M. Huss behandlade våra Hyperica i en akademisk dissertation:

De Hypericis Sueciae indigenis dissertatio botanica. Upsalise 1830.
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XLV. CISTINE^.

t. Uelianthemuni 6.

(Solvändor, Solvivor, Solblomnior).

Foderbladen 5, de 2 yttre mycket mindre. Kronbladen 5 (tunna

och flyktiga). Fröhuset 3-skaligt. — Lågväxta småbuskar med (åtm.

nedtill) motsatta blad och gula blommor.

a) Ståudarne alla knappade.

1. Tanliga Solvändan
(Helianthemura vulgäre G. — Cistus Heiianthemuni L.)

är nedtill träaktig (örtbuske) och har svartbrun, träig rot, 3—5 tum

långa, smala, uppstigande, gråaktiga stjelkar (grenar) och smalt-ellipti-

ska (omkring 2 linier breda), under vanligen (stjernhårigt) gråludna, i

kanten tillbakavikta blad med stipler. Blomklasarne äro omkring 5-

blommiga och bli slutligen nästan uppräta; blommorna lutande, nära

tumsbreda; kronbladen citrongula, nedtill icke sällan brandgula, upptill

vågigt naggade. Fröhusen äro 1-rummiga, småhåriga, omkring 3 linier,

omslutna af foderbladen, hängande.

Växer på torra ängar och ängsbackar i södra och raedlersta Sve-

rige. — Utbr. genom hela Europa undaut. det allra nordligaste; i Cau-

casien, Algerien.

Blommar i Juli; mognar i Aug. — Förekommer stundom (Skåne)

ned på båda sidor gröna blad, och (Oland) med under nästan hvita

(och dubbelt mindre) sådana.

Om ståndarsträngarne vidröras med någon spets nedtill, isynnerhet

om morgnarne eller vid fuktig väderlek, böja de sig strax utåt mot

kronbladen, hvilket redan Koelreuter (1766) och Persoon (1797) iakt-

togo. Blommorna äro ganska täcka, men växten antyder mager jord-

mon. Den är lindrigt adstringerande och räknades i äldre tider till

"sårläkande" medel.

Kedan CoRDUS kallade (1561) denna växt Helianthemura, hvadan

Linnés artnamn och slägtnamnet. TABERNaeMONTANUS benämnde den

(1625) Helianthemum germanicum och Tournefort (1719) H. vulgäre

flore luteo.

2. Ölands-Solvändan
(Helianthemura oelftndicum P. — Cistus oelanrlicus L.)

blir vanligen endast några få tum lång, men (bland buskar o. d.) stun-

dom 1—2 qvarter eUer längre, är risaktig och utbredd, med den träiga
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stammen delad i nästan trådsmala, icke sällan rödaktiga (rödbruna)

grenar. Bladen äro lansettlikt-elliptiska, små, glatta eller (unga, eller på

mycket öppna ställen) håriga, under t. o. m. alldeles hvitaktigt gråludna

(0: Cistus canus L.), utan stipler. Blomklasarne äro korta, blommorna

omkring dubbelt mindre än hos deu vanliga, bland buskar minst och

mörkgula, på soliga ställen, isynnerhet längre fram på sommaren, ble-

kare och större. Fröhuset är 1-rummigt, glatt eller något hårbräddadt,

knappt 2 linier.

Växer på Ölands torra berg, isynnerhet på Södra Alvaren. F. ö.

utbr. genom nästan hela medlersta och södra Europa.

Blommar i (Maj,) Juni, Juli. — Blommorna äro öppna mest

omkring middagstiden.

Redan Rddbeck kände denna art och upptog den i sin Upsala-

trädgårdens katalog (1685) under namnet Cistus oelandicus. Linné

iakttog den sedan under sin öländska resa "frequentissimus" på Alva-

ren och beskref den i Ölands-resan {sid. 71) och Flora suecica. 1

Vet. Ak. handl. för 1741 säger han: "Cistus oelandicus växer öfver

hela Ölands allwar. — Denna differerar ifrån Helianthemum vulgäre

med bladen som äro smalare, blommorna som äro två tredingar mindre

utan fläck mitt uti, hvars kronblad ej röra hvaran på sidorna".

b) De yttre ståndarne knapplösa, mycket fina (o: biståndare).

F u m a n a Sp.

3. Gotlands-Solvändan
(Heiianthfmiiin Fumana iVIill. — Cistus Furaana L.)

är nedtryckt till marken, har träig, stark stam med utbredda, hårda,

3—5 tum långa grenar, tvåsidigt-utstående smågrenar och jemnsmalt-

syllika och nästan trekantiga (nållika), nära | tum långa, något blå-

aktiga, stipellösa blad, hvilka nederst och på de blomlösa smågrenarne

äro tätt motsatta (nästan legellagda), men annars vexelvisa. Blommorna

äro ensamma eller parvisa i eller vid smågreuarnes spetsar. De yttre

foderbladen likna bladen, de inre äro breda, rödstrimmiga, 3—4 linier

långa. Kronbladen äro rent gula. Fröhuset är 3-rumraigt; fröen svarta,

mycket större än hos de båda andra Solvändorna.

Växer på Gotland, särdeles på nordvestra kustens släta kalkhällar.

Blommar i Juli. — F ö. i medlersta och vestra Tyskland, Belgien,

Frankrike, Spanien och Portugal, Italien, Schweiz, södra Österrike, Dal-

matien, Ungern, Siebenbiirgen, på berget Athos och på Krim; i Cau-

casien, Algerien.

Till hela sitt utseende (utom blommorna) och de nästan vexel-

visa bladen är denna art olika de båda andra. Linné upptäckte den



378

som svensk på kalkhällarae vid Stenkyrka på Gotland och beskref den

först i Gotlands-resan (sid. 177). Det närmare växstället var likväl

länge obekant.

Några gamle botanister kallade växten Herba fumana, hvadan dess

artnamn.

XLVI. VIOLÄRIEI.

I. Tlola L.

Foderbladen 5, alla med ett kort-öronlikt bihang vid basen. Kron-

bladen 5, det nedersta bredast och nedåt utdraget till en ihålig sporre.

Ståndarne 5, nästan stränglösa; knapprummen vidväxta det breda och

öfver dem bihangslikt nående, hinnaktiga bandets insida; knapparne sam-

manhängande med kanterna; de två nedersta strängarna hvardera med

ett i kronsporren inneslutet, svauslikt och körtelartadt bihang. Stiftets

spets tjock och genomborrad. Fröhuset 1-rummigt, 3-skaligt. — Mindre

örter (nästan alla mångåriga) med ensamma blommor på (rel.) långa,

2-skärraiga, i spetsen omkrökta skaft (hvadan blomman nästan hängande);

skärraarne mycket små. Bladen i knoppen inrullade med kanterna.

a) Märket klotrundt-kruslikt, med den trånga öppningens under-

kant kort-läpplikt utvikt; under läppen, på sidorna, två ra-

der korta hår (pollensamlare). — Stjelk.

1. Styfmorsvioleo
(Viola tricolor L.)

blir vanligen omkring 3—5 tum hög och har hvitaktig, ettårig och

späd (men stundom öfvervintrande) rot, nästan upprat eller uppstigande,

3-kantig, spenslig stjelk, som icke sällan är delad i utbredda (stundom

rotslående) grenar, och naggsågade blad, de nedre hjertlikt-äggrunda,

de andra ovala eller lansettlikt-vigglika; stiplerna lyrlikt-pardelade, stora.

Blommorna äro vanligen nära |—1 tum breda med de tre nedre kron-

bladen blåaktiga, hvita eller hvitgula och något violetta (stundom all-

deles violetta), nedtill raörkstrimmiga, gula och tätt småhåriga (o.

Sammetsvioler); de båda andra kronbladen äro merendels rent. vio-

letta. Men på åkrar (bland säden) och mycket torra ställen bli blom-

morna icke sällan dubbelt mindre, med antingen hvitgula och något

blå (0: V. bicolor arvensis m. m. T., V. arvensis Murr.) eller rent gula

eller nästan hvita blommor.
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Växer pä berg och bergsbackar, torra ängar, åkerkanter, gärden

och odlad mark i allmänhet; ymnig till Pite-Lappraark. — Utbr. ge-

nom hela Europa; i Caucasien, Sibericn, norra Amerika (New-York till

Georgien, Missouri och Arkansas).

Blommar under hela sommaren (från medl. Maj) till slut. Sept.,

men bäst i Maj, Juni och pä nytt i Aug., Sept., så länge marken är

bar; mognar från Juni. Odlas också, i många varieteter (med större,

mera välluktaude, till en del guldgula eller svartbruna blommor), i träd-

gårdar (0: Pensé). — Oravexlar mycket till storleken; på magra och

bara ställen stundom knappt mer än tumshög, på åkrar bland säden

icke sällan 5—10 tum; likaså till beklädnaden och blommans färger.

Örtståndet är slemrikt och något bittert (krossadt har det svag

bittermandel-lukt), och verkar i större dosis emetiskt och purgerande

(blodrenande). Upptages i farmakopén och finnes således på apoteken

(0: Herba Jaceae pharra.). Det anses (såsom dekokt eller extrakt)

nyttigt i åtskilliga sjukdomar och särdeles mot ansigtsutslag (crusta

lactea, "hvita elden, mjölkskorf") hos små barn, då det också kan an-

vändas såsom pulver, kokadt med mjölk. — Om kronbladens saft pressas

genom linne, ger den en blå färg, som liknar lakmus.

Redan de gamle botanisternas benämningar på denna växt hän-

tydde på dess vanligen trefärgade blommor. Hos FucHsius (1542) he-

ter den Trinitatis herba, hos Camerarius åter Jacea (hvadan det än i

dag brukliga officinella namnet) eller Flos trinitatis; DoDONaeus (1616)

kallade den Viola tricolor. Den är tecknad i Til-Landz' Icones (Herba

trinitatis). Den allmännaste benämningen pä arten är Styfraorsblom

-

st er; mindre vanliga äro Skatblomster (Dalsland o. a.) och Sval-

bio raster (Jemtland), Blåvisil (Bohuslän) m. m. Vid benämningen

Styfraorsblomma "har man föreställt sig blomkronans största nedåt vända

blad som en styfmoder, de tvenne bakom detsamma varande foderbladen

såsom stolar, dem hon för sig sjelf begagnar; de båda små henne när-

mast sittande kronbladen, såsom hennes egna döttrar, hvilka hvardera

erhållit en stol, och de tvä större, uppåt vända kronbladen, såsom styf-

döttrar, hvilka tillsammans erhållit endast en stol" : R. Dybeck.

b) Märket näbblikt och m. e. m. nedkrökt.

*) Blommorna luktlösa. — Stjelk.

2. Storviolen
(Viola elatior Fr.)

blir icke sällan 1—1| fot hög, är upprat, vanligen korthårig, genom

hårbeklädnaden något gråaktig, och har något hjertlikt lansettlika (ägg-
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rucdt-lansettlika med något hjertlik bas), glest naggade blad, bladlika,

mycket stora stipler (de raedlersta störst, stundom nära 2 tum långa,

med en och annan tand nederst, de nedre nästan lansettlika) och nästan

turasbreda, mycket blekt blåaktiga (blåhvita) blommor.

Växer vid bäckar och på buskiga ängar på Öland (och Gotland).

— F. ö. i Tyskland, Frankrike, norra Italien, Österrike, Ungern, Sieben-

biirgen, södra och medlersta Ryssland.

Blommar i Juni, Juli. — Förekommer stundom glänsande glatt

(0: stipularis Fr.).

Denna särdeles utmärkta art bestämde Fries i sina Novitier (ed.

2) under det nu antagna namnet (han hade i Flora Hall. kallat den

— egentligen den glatta varieteten — V. stipularis för dess ovanligt

stora stipler) och under hvilket redan Clusius, den förste som omtalar

växten, upptagit densamma (1583). Fries upptäckte densamma på

Öland, 1818, och i Novitierna skildrar han den noga och upplyser ut-

förligt dess synonymi och historia. Jfr hans Mänt. III. 120, 126.

3. Strandviolen
(Viola stafjfiiina Kit )

är 3—6 tum hög, nästan upprat, glatt, och har smalt-triangellikt-lan-

settlika, glest naggade blad med rundad eller något hjertlik bas, nästan

jemnbreda, till en del långa, örtartade, nedtill sågtandade stipler och

mycket blekblå eller nästan hvita blommor.

Växer på steniga stränder (sötvattens) och sänka ängar, i södra

och medlersta Sverige mindre allmän, i norra endast till Jemtland och

sällsynt. — Utbr. Skandinavien (undant. Lappland), medlersta och östra

Europa, östra Frankrike, Lombardiet. — Blommar i Juli (och Aug.).

SwARTZ anmärkte först denna art som svensk, vid Stockholm (en-

ligt Wikströms Flora), Fries i Skåne (Novit. ed. I, 1817). I sina

Novitier ed. II skildrar Fries den (såsom persicsefolia ) närmare, med

synonymi och anmärkningar. Jfr också hans Mänt. III. Ruppius är

troligen den förste, som omtalar växten; han kallar den Viola persicse

foiiis, mucronatis, hvadan Schreber sedan kallade arten V. persicaefolia.

Som emellertid detta namn också tillagts Storviolen och f. ö. egentli-

gen icke passar någondera, torde man hellre böra antaga Kitaibels.

* V. pratensis MK. har smalbasigare, lansettlilct-äggrunda blad (basen bredt-

vigglik) med upptill bredvingadt skaft, och växer nästan endast på Oland (Fries uppt.

1818) och Gotland (Wahlenberg uppt. i Eista och Roma, vid myrkanterna: Vet. Ak.

handl. 1806). Fr. Nov. (V. lactea); Mänt. III.
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4. Bergviolen
(Viola raoiitnna L.)

blir vanligen 5—6 (stundom nära 10) tum hög, upprat, och har af-

långt-hjertlika, glest naggsågade blad, Örtartade, breda och temligeu

stora, nästan lansettlika, sneda, inskuret-sågade (mest i utkanten) stipler

och mörkblå blommor.

Växer på bergig och stenig, helst fuktig och gräsväxt eller skuggig,

mark i Lappland och norra Sverige.

Blommar under sommaren. — Genom sina smala, vid basen mera

äggrunda, blad och örtartade stipler liknar Bergviolen temligen Strand

-

violen, men till blommorna nästa art (V. canina Fr.), hvilken den kom-

mer nog nära och hvars storblommiga var. den enligt Fries utgör.

Linné upptog Bergviolen redan i första upplagan af sina Species

("in alpibus Lapponite etc"), och sedan i andra upplagan af Flora suec.

(med några anmärkningar). Wahlenbbrg meddelade i sin Flora lap-

ponica och i Svensk Botanik anmärkningar om och teckning å den-

samma. Men i sina Species menade Linné med V. raontana, enligt

hans herbarium (C. Hartman) V. stagnina, enligt synonymerna (Fries)

V. elatior.

5. Hundviolen
(Viola canina L )

har temligen svag stjelk (eller stjelkar), som då växten börjar blomma

är helt kort, men sedan utväxer, blir m. e. m. nedtryckt, slutligen

rakare och mera upprat. Bladen äro hjertlika, grundt naggsågade;

atiplerna något eller nästan hinnartade, m. e. m. sargadt sågade, små

eller medelstora. Blommorna blekblå eller blåvioletta (stundom hvita).

Såsom man numera, temligen allmänt, antager, utgör Hundviolen åt-

minstone tre särskilda arter, hvilka dock beröra hvarandra mycket:

* V. cauina Fr. är 3— 6 tuiu hög, vanligen uäslau glatt, har feiualt-iijertlika

(uästau äggrundt-) blad, blekblå blommor och växer mest i magra skogar, bland ljung

o. d., på magrare, öppna ängar och betesmarker, backar, i södra och medlersta Sverige

upp till Ångermanland (allm.l. Blommar från medl. eller slut. Maj till medl. eller slut.

Juni och mognar i Juli, Ang. — Bland buskar, helst vid stränder, växer en var. med

längre och rakare, upprat stjelk och större stipler (V. stricta Horn. Fr. Fl. scan.,

Nov. mänt. II och III).

* V. silvatica Fr. (Skogsviolen) är merendels större (slutligen 5—8 tum) och

något hårig, har bredt-hjertlika blad, blekblå blommor, och växer i lundar och skogs-

ängar allm. (men icke i Lappland). Blommar från medl. Maj till medl. eller slut. Juni,

— Vid Messina på Sicilien samlade förf. den blommande d. 10 Mars.

* V. arena ria DC. (Backviolen) är liten (endast 2—3 tum), mångstjelkig, van-

ligen, isynnerhet i början, tätt smälnden, och har till större delen rundadt (nästan njur-

likt) hjertlika, små blad och små, blekvioletta eller hvitaktiga och violettådriga blommor.
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Växer pfi backar (särdeles sandiga) och hedar, i södra och medlersta Sverige. Blommar

under Maj (eller redan i April, alltid tidigare äu de b;ida foreg ) och mognar mot slut.

Juni. — 3'r. nov. (var. caniuse).

Hundviolen är utbredd genom nästan hela Europa, Caucasien, Si"

berien, Persien; på Canariöarne, Island, Grönland, i Canada. Den sak-

nar visserligen Luktviolens vällukt, men kläder i stället sin resligare

och mera greniga stjelk samtidigt med vackra både blad och blommor,

så att den icke sällan bildar riktiga små täcka buketter der den växer.

— Fröhuset hos denna och andra stjelkade Violer öppnar sina tre

skal (väggar) något innan fröen äro alldeles mogna och liksom för att

låta dem sola sig och kunna riktigt mogna. Då sluta sig skalen åter

till hvarandra med den styrka, att fröen slungas icke sällan hela alnen

eller längre bort. Tomma, skiljas skalen åter och affalla slutligen. Men

hos de stänglade Violerna i allmänhet sänkas slutligen fröhusen till

marken, der de mogna och lemna sina frön.

Hundviolens "rot" har något eraetiska och purgerande egenskaper.

Af dess blommor lärer väl violsirup kunna beredas, liksom af Luktviolens,'

men får icke samma behagliga lukt och smak. De under Hundviolen

här inbegripna arter kallas vanligen med ett gemensamt namn Skogs-

violer (Viola martia inodora silvestris Bauh., Viola silvestris Rudb.

1666), i Upland Kälblomster, d. v. s. mycket tidig vårblomma; den

"blånar redan de första vårdagarne tätt invid marken" (Dybeck). Be-

nämningen Hundviol torde häntyda antingen på växtens, liksom hun-

dens, utomordentliga rikedom på varieteter ("planta canino more varia"

: Fr.), eller på en viss underlägsenhet i egenskaper då den jemföres

med Luktviolen. Dybeck anmärker att Skogsviolen "lider brist på

namuj men är väl känd af bondgummorna, hvilka, då de mena mjölken

vara "förgjord", igenom örten sila densamma, troende att det onda

derigenom afhjelpes".

Både i sina Novitier och deras Mänt. III granskar Fries de un-

der benämningen Hundviol inbegripna arterna och meddelar kritiska an-

märkningar till deras synonymi och historia.

**) Blommorna välluktande. Stängel om våren, sedan stjelk.

0. Underviolen
(Viola mirabilis L.)

är strax på våren stjelklös och har då kronade, blåhvita och violett-

ådriga, nästan alltid sterila (ståndar-) blommor på bladlösa stänglar

från roten; sednare utvecklas iippräta, ensidigt håriga, trekantiga, slut-

ligen qvarters- eller fotshöga stjelkar med vanligen kronlösa och frö-
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alstrande blommor på korta skaft i de öfre bladvecken. Bladen äro

bredt-hjertlika (de nedre nästan njurlika), kort spetsade, smånaggade,

2— 3 tum breda; stiplerna nästan helbräddade; 3 foderblad större,

spetsndt-aflånga. Fröhuset är trubbigt med udd.

Växer i lundar och på buskiga eller bergiga skogsängar, mindre

allmän och i norra Sverige temligen sällsynt. — Utbr. Skandinavien,

medlersta och östra Europa, norra Italien.

Blommar pä stängel från slut. April till mot slut. Maj, på stjelk

i Juni och mognar sedan snart.

Underviolen uppräknas i Linnés Flora Rybyensis ( Ryby i Vester-

hanninge) i hans Amoenitates, 8:e del. Dess rot (rotstock) har pur-

gerande och eraetiska egenskaper.

Namnet Underviol häntyder dels på växtens olika vår- och som-

mar-tillstånd, dels på det egendomliga att dess, såsom det tyckes, bättre

utbildade blommor (vårblommorna) borttorka utan att sätta frukt, då

deremot de mindre utbildade blommorna (sommarblommorna) lemna

ymnigt med frön. För växstället kallas den också Lund viol.

***) Blommorna välluktande eller luktlösa, alltid på bladlös stän-

gel. Utom de tidigare, kronade, blommorna utvecklas, på korta och

till marken tryckta skaft, andra senare, mycket små ogh kronlösa ( men

fröalstrande). Bladen tillväxa mycket efter blomningen.

7. Lnktviolen
(Viola oilorata L )

har talrika, krypande rotskott (grenskott), njurlikt-hjertlika, naggsågade,

slutligen nästan glatta och glänsande blad, raörkvioletta och välluktande

blommor på 1^ tum långa stänglar.

Växer i lundar o. a. i södra och medlersta Sverige, men knappt

ursprunglig annorstädes än på Öland (och i Skåne), utan utkommen ur

trädgårdar, der den odlas för sina utmärkt välluktande blommor. —
Blommar i slut. April eller börj. Maj. — (Vid Messina på Sicilien

samlade förf. Luktviolen blommande redan mot slut. Febr.). — Utbr.

hela Europa undant. det nordligaste; i Caucasien, södra Siberien.

Luktviolens rot (rotstock) är emetisk (uppväcker kräkning) och

purgerande. Blommorna användas till Violsirup, som nyttjas mot hosta

och torsk (aphtpe) hos barn. Härtill böra egentligen endast kronbladen

tagas, hvilka blötas, stötas lindrigt och silas; det silade kokas sedan

med tillsatt socker. God och väl förvarad violsirup är rödaktig eller

violett. Fröen, stötta med vatten (blandningen silas och socker till-

sättes), laxera lindrigt och verka på urinvägarne. — Blommornas lukt
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är så stark, att den i tillstängdt rum lärer orsakat t. o. m. deri sofvan-

des död.

Redan Eenealmus ( Reneaulme, Specimen historiae Plantarum, Paris

1611) kallade växten Viola odorata. Leche och Linder anmärkte den

först såsom inhemsk (vid Lund och vid Borgholm på Öland), så att

LiNNfe upptog den redan i första uppl. af Flora suecica. Emellertid är

den, enligt Areschoug, endast förvildad vid Lund, men synes enligt

samme förf vara riktigt vild på Gladsax hallar och på Kullaberg (jfr

Fr. nov. inledn.). På Oland, säger Sjöstrand, är den "oemotsägligen

inhemsk" och ymnig i lundar vid Horn i Högby och följer sedan vestra

sidan, t. ex. Borgholm.

8. Luddvioleo
(Viola hirta L)

har stark rotstock med temligen tjocka, greniga, glatta tågor men utan

krypande skott, äggrundt-hjertlika, tätt naggade, småludna blad och

blåvioletta (temligen mörkblå), stundom hvita, luktlösa blommor på

1^—3 tum långa skalt; foderbladen äro trubbiga.

Växer i lundar (helst steniga) eller bland buskar vid klippor,

samt på gräsväxta backar och sluttningar, i södra och medlersta Sve-

rige (utom i de vestra delarne); i norra Sverige växer den endast på

ett ställe i Medelpad. — Utbr. genom Europa undant. det nordligaste

och Corsica, Sardinien, Grekland; i Caucasien, Siberien.

Blommar i Maj. — Fries har vid Upsala anmärkt en var. (rhi-

zodes), hvartill han citerar den art-karakter Linné lemnar i Mänt.

sid. 423.

Som denna art egentligen tillhör lundar och torrare buskbeväxta

ställen i allmänhet, kallas den icke sällan Buskvioler.

9. Skuggviolen
(Viola uinbrosa Fr.)

är mycket späd, blekgrön, gleshårig, och har svag och tradig rot, hjert-

lika, spetsiga, glest naggsågade, mycket tunna blad med temligen smal

men djup inskärning, och klarblå (stundom hvita) blommor på nästan

hårsmalt skaft; kronsporren är lång, nästan punglik.

Växer vid skuggiga berg, bäckstränder o. d. i norra Sverige (sälls.).

— F. ö. endast i Norge, Finland och medlersta Ryssland (Petersburg);

i norra Siberien och Cauada enligt Fr. — Blommar i Maj, Juni.

LaesTADiDS upptäckte Skuggviolen i Ångermanland och omnämnde

den i Vet. Ak. handl. 1824, men (med ?) endast såsom en var. till

Kärrviolen. Wahlenberg upptog den i Flora Suecica under Ludd-
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violen (ehuru med ?). Fries uppställde den såsom egen art i sina No-

vitier (andra uppl.) och belyste den närmare.

c) Märket snedt-skållikt eller tvärt. Stängel och rotstock. Bla-

den utväxa mycket efter blomningen.

* V. uliginosa Schrad. växer pa tidtals öfversvämmade, gräsiga stränder (endast

vid Dalelfven och åar i Kalmar-län), blommar i Maj, Juni och mognar börj. Juli. Hart-

man upptäckte växten (såsom svensk) vid Dalelfven nära Söderfors bruk, 1835 (Skand.

n. 3 uppl.). Jfr 8 och 9 uppl. (C. Hartman).

* V. suecica Fr. växer pä dyiga eller gräsiga och skuggiga stränder (sälls.) och

blommar från börj. Maj till mot slut. Juni och mognar sedan. Bladen m. e. m. bredt

hjertlika. — Fries upptäckte arten i vestra Småland och upptog den i Nov. mänt. II

såsom V. epipsila Led., men fann se'dan att den var ny och kallade den (Summa veget.

scand. II) V. suecica.

10. Rärrviolen
(Viola palustris L.)

har smal, nästan trådlik, krypande och delad rotstock, rundadt-njurlika,

glest och svagt naggade, släta men tydligt ådriga, glatta och glänsande,

slutligen något läderartade blad och blekgridelina, violettådriga (stan-

dom hvita), små blommor på 2—3 tura höga skaft.

Växer i kärr, på kärrängar och andra sänka gräsmarker (allm.).

— Utbr. nästan hela Europa (undant. Portugal, Italiens öar, Grekland,

Turkiet); i Siberien, Kamtschatka; norra Amerika (Hvita bergen, New-

Hampsh., Klippbergen, Oregon).

Blommar i Maj till medl. Juni; mognar under sommaren.

MoRisoN (1680) benämnde denna växt Viola palustris rotundifolia

glabra. — Linné anmärker i Flora suec. att blomskaften hos Kärrviolen

äro trinda eller något plana, icke kantiga såsom hos de andra undant.

Luktviolens.

* V. epipsila Led. växer i åtskilliga landskap men är i allmänhet mycket spridd-

Först funnen (som svensk) af v. Dyben i Skåne (»: V. se an i ca Fr. Nov. maut. III

och Summa I).

d) Märket platt, nästan tvåläppigt; stiftet från nedkrökt bas

vinkligt uppkrökt.

11. Fjellviolen

(Viola hiflora L.)

är nästan alldeles glatt och har fjällig, kort krypande eller sned rotstock

med långt skaftade blad, slankig, nästan trådsmal och en- eller två-

bladig, merendels tvåblommig, vanligen endast 2—3 tum lång stjelk,

25Nyman. Si>. Fanerog.
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njurlika, mycket tunna, naggade blad, små (linielånga) örtartade, hel-

bräddade stipler, och teraligen små, citrongula, mörkbrunt ådriga, kort-

sporrade blommor på spensliga skaft, 2 eller 3 gånger längre än bla-

den, ur hvilkas veck de utgå.

Växer på något skyddade, fuktiga ställen, såsom vid skuggiga

bäckar, i fjelltrakterna (allm.). — Utbr. nordligaste och medlersta Eu-

ropa, Pyrenéerna, Alperna, Karpaterna, Apenninerna, Sierra Nevada;

Caucasien, Siberien, Kamtschatka, (norra Amerika).

Genom sina gula blommor utmärker sig Fjällviolen bland de när-

stående arterna. F. ö. är den icke den minst täcka i det täcka Viol-

slägtet och en bland prydnaderna i fjellens låga växttäcke.

Eedan O, Rudbeck d. y. anmärkte växten (o: Viola alpina) un-

der sin Lapplands-resa (1695). Linné samlade den sedan under sin

lappska resa (1732) och beskref den i korthet i sin Flora lapponica.

Wahlenberg skildrade den sedan i sin. Wahlberg omtalade och Lse-

STADius tecknade den i Svensk Botanik.

XLVII. DROSERÄCEiE.

Fodret 5 deladt. Kronan 5-bladig. Ståndarne 5; knapparne upp-

bristande utåt. Fröhuset 1-ruramigt.

1. Pariiassia L.

Blomman med 5, kronbladen motsatta, stråligt-körtelkantade bi-

kronblad (honingsgömmen). Kronbladen tegeilagda i knoppen. Märken

4, utan stift. Fröhuset kort-4-skaligt. Fröen utan hvita.

1. Slåtterblomman
(Parnassia palustris L.).

En mångårig, omkring fotshög eller mindre, glatt, täck ört med

hjertlika, helbräddade, bågkrökt handnerviga, släta och något tjocka blad,

samt enkel, upprat, hvasskantig, 1-bladig stjelk, som uppbär en terali-

gen stor, hvit blomma. Kronbladen äro utbredda, intryckt- och genora-

skinligt-ådrade. Bikronbladen äro blekgröna, något köttiga, urnupna,

spadlika, upptill delade i omkring 10 till 15 strålar (hår), hvilka hvarje

sluta med en gulgrön, rund (hos de medlersta strålarne något spetsig)

körtel. Märkena äro små, rundade, knottriga. Fruktämnet är stort,

blekrödt med 4 mörkare ränder; fröhuset 4-kantigt-äggrundt. Fröen äro

små och smala och deras ytterhinna bildar ett slags hylle.
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Växer på våta ängar (allm.). — Utbr. Europa unclant. Portugal,

Italiens öar, Grekland, Turkiet; i Caucasien, Siberien; norra Amerika.

Blommar i Juli och Aug. (Sept.); mognar i slut. Aug. De första

blommorna, "höstens sändebml", visa sig vid medl. Juli. — Förekom-

mer i Lappland, norra Sverige och på Gotland spensligare och små-

blommig, med endast omkring 9-stråliga bikronblad. Denna var. växer

också i norra Amerika (Labrador till Klippbergeu och Kotzebues sund;

söderut till Canada och Lake Superior).

Utom för sina bikronblad är Slåtterbloraraan särdeles märklig för

den rörelse, som man iakttager hos ståndarne, och hvilken består deruti

att de efter hvarandra skjuta upp, så att knappen kommer tätt öfver

märkena, mellan hvilka då är en öppning. Sedan knappen lemnat sitt

pollen (mjöl) på detsamma, sänker strängen sig utåt, hvarigenom knap-

pen lemnar plats för den närmast i ordningen varande ståndaren, som

åter efterträdes af en tredje o. s. v. Linné var den förste, som iakt-

tog (Vestg.-resan) denna "underbara naturlag" hos Slåtterblomman. Frö-

huset öppnas, anmärker Vaucher, medelst fröfästena, liksom hös några

Campanulaceer och särdeles Wahlenbergia. Fröfästenas frötomma ändar

äro nemligen starkt hornlika och kröka sig spänstigt tillbaka under det

de klyfva sig raidt itu.

Slåtterblommans örtstånd har något besk smak och är lindrigt

adstringerande (sammandragande). Kokadt i dricka, brukas det på lan-

det, såsom i Vestmanland, mot halsbränna (o: Fl en ört). Blommorna,

då de först visa sig, antyda det slåttertiden är inne, hvadan den benäm-

ning, hvarunder växten här upptages. Annars kallas den också i som

liga landsorter, för bladens skapnad, Hjertblomma, Hjertblad; i

Bohuslän Hvitvisil (Lilj.), som åter syftar på blommans färg. —
Enligt Dybeck begagna landtflickorna kronbladens saft till ögonvatten,

särdeles i Vermland, m.en icke endast såsom medel mot svaghet i ögo-

nen, utan äfven och förnämligast i den öfvertygelsen att desamma där-

med kunna förskönas. Denna tro är väl icke utan samband med be-

greppet Hjertblomma.

De gamle botanisterna (DoDONseus, 1616, Bauhin, 1671) kallade

Slåtterblomman Graraen parnassiura och Gramen Paruassi, hvadan Par-

nassia. Den är tecknad i Til-Landz' Icones.

9. Urosera L.

(Daggörtcr).

Blomman utan biståndare. Kronbladen vridna i knoppen. Stift

3—5, vanligen m. e. ra. tudelade. Fröhuset kort- 3—5-skaligt. Fröen

med hvita. — Mindre, mångåriga (eller mindre varaktiga) kiirrörter med
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ofvanpå och i kanterna purpur eller brunrödt, långt och klibbigt körtel-

håriga blad, alla vid roten, och små hvita blommor, hvilka bilda en

innan blomningen sammanrullad klase; blomskärmarne äro smala. Bla-

dens körtelhår utsippra en klibbig, genomskinlig vätska såsom små klara

perlor (o: Silhår, Tårörter), hvarigenom små insekter icke sällan

fastna på dem.

1. Långbladiga Daggörten
(Drosera long-ifolia L.)

är 4—8 tum hög och har tunglika, 2 eller 3 tum långa (men endast

2 linier breda), starkhåriga blad på glatta, rödaktiga, teraligen stela

skaft och stadigare stängel, omkring dubbelt längre än bladen, hvilka i

början äro inrullade. Blomskärmarne äro jeransraala, syllika, flyktiga.

Stiften vanligen 4; ståndarknapparne gula, strängarne hvita, märkena

långt och smalt klubblika, hvita, rödspetsiga. Fröhuset är 4-skaligt.

Fröhinnau vid (lös) och nätlik.

Växer i djupa skogskärr bland Hvitmossa (Sphagnum), och på lösa

(gungdyiga) kärrängar. — Utbr. Skandinavien, medlersta och östra Eu-

ropa, Dalmatien, norra Italien, Spanien, Frankrike, Brittanien; Island,

norra Amerika (Canada till Alabama och Louisiana).

Blommar i Juli (bäst) och Aug. ; mognar i Aug. — Blommorna

öppna sig alldeles endast vid riktigt vackert väder. — Säkerligen mång-

årig emedan den efter blomningen alstrar talrika blad. — I östra Sve-

rige växer här och der en underart, som har kortare och bredare blad

och urnupna märken : D. obovata MK. (Fr, mänt. II).

LoBELius kallade (1581) växten Rorida s. Solis Kos.

* D. intermedia Hayn. är endast 1—3 tum hög, har omvändt-äggrunda blad,

kort stängel, syllika, varaktiga blomskärmar, gula ståndare, rödaktiga, urnupna mäi-ken

och tränghiunade, knottriga frön. Växer också i kärr och blommar i Juli, Aug. —
Hartm. Handb. 3:e uppl.

2. Rundbladiga Daggörten
(Drosera rotundifolia L.)

är 3—6 tum hög, spensligare och grönare än den långbladiga, och har

kretsrunda eller bredare (något njurlika) blad och nästan borstsraal stän-

gel, omkring 3 gånger längre än bladen; bladskaften äro besatta med

smala, hvita hår. Blomskärmarne äro nästan trådsmala. Blommorna,

hvilka sällan och endast en i sender öppna sig, äro nära dubbelt min-

dre än hos föreg. art; stiften merendels 3; ståndare och märken hvita,

de sednare klubblika. Fröhuset är 3-skaligt. Fröhinnan vid (lös), nätlik.

— Roten har långa och smala trådar.



389

Växer i mossiga skogskärr, bland Hvit- eller Eödraossa (Sphag-

num), på kärrängar (allm.), stundom vid dyiga sjöstränder. — Utbr.

genom Europa undant. Portugal, södra Italien, Sicilien, Sardinien, Grek-

land, Turkiet; i Syrien, på Libanon; i Siberien; i norra Amerika från

polcirkeln och Unalaschka till Florida och Alabama.

Blommar under hela Juli, och mognar också mest i Juli. —
Troligen mindre varaktig än föregående art men likväl mångårig, ehuru,

såsom Wahlenberg anmärker, de små bhdknoppar, som bildas om hö-

sten, äro föga märkbara förr än det gamla ståndet nästan multnat, då

deras samband dermed lätt förbises. Blommorna äro under Juli månad

öppna från kl. 9 f. ra. till middagstiden (L.).

LoBELius kallade (1581) växten Eorida s. Eos solis major.

Det är väl knappt någon botanist, som icke vid sitt första möte

med Daggörterna förvånats öfver dessa fina växters ovanliga utseende

och märkliga egenheter. På dynor af Sphagnum-raossa utbreda sig

täcka rosetter af rödaktiga blad, besatta med röda hår, hvilka sluta i en

genomskinlig körtel. Dessa blad äro temligen tjocka och håren, som

bekläda dem, utsöndra en klibbig vätska, hvilken såsom silfvertrådar

sprider sig på mossan. Stängeln, som reser sig ur bladrosettens raidt,

är i början inrullad (liksom starabladet på en ormbunke). Blommorna

öppna sig endast då solen skiner och sluta sig snart åter för alltid.

Liksom den nordamerikanska Flugfångan (Diontea), ha också Dagg-

örterna rykte om sig att gripa de insekter, som sätta sig på deras

blad. Detta ryckte saknar väl icke all grund, men saken tillgår olika.

Dionfean fångar insekten genom bladets retlighet (känslighet), Dagg-

örterna endast q var håll a den inom bladets hår. Dessa äro nemligen

hos ännu unga blad vända inåt bladets midt. Kommer då någon

liten insekt att suga den klibbiga vätska, som hårens körtlar utsöndra,

tränger han sig under dem, vecklar in sig i slemmet och qvarhålles.

Sedermera, under och genom bladets tillväxt, resa väl håren upp sig

smånigom och körtlarne torka till och med, men innan detta sker, har

insekten redan dukat under.

Daggörterna äro, genom bladens klibbiga vätska, goda "tätgräs"

och lära i Norrland icke sällan (t. ex. i Ångermanland) föredragas

framför Fetörten (Pinguicula). Det är bekant att i Norrland är ko-

mjölken sommartiden så benägen att surna, att den mest nästan helt

och hållet ombildas till vassla. För att hindra detta beredes s. k.

tätmjölk, som blir lika seg eller tät allt igenom och bibehåller sig

länge i sådant tillstånd. Den skall kunna åstadkommas lika bra genom

"tätgräs" som medelst löpe. Första beredningen lärer ske sålunda att

man med Daggört ingnider kärlet, silar deri spenvarm mjölk och sedan
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stärker den sålunda erliållna tunna tätmjölken genom vidare utblaudning,

enligt vissa reglor, tills den blir alldeles tjock eller tät, med sötaktig

smak. Med något litet sådan mjölk kan man sedan (såsom under

Fetörten omtalats) bereda vanlig mjölk till tätmjölk, hvarföre man bru-

kar förvara "tätämne" öfver vintern tunnt utbredt på ett kärls botten

och torkadt. — Den klibbiga vätska, som bladen utsöndra, säges ock

kunna borttaga vårtor och liktornar. Benämningen Silhår (J. M.) hän-

tyder på det gamla bruket att lägga örten på rajölksilen för att för-

bättra mjölken, särdeles då korna ätit svarapar (Boleti), som göra den

elak och seg. Alla Daggörterna äro något syrligt skarpa, bittra, och

lära draga bläsor. Den vätska, som körtelhåren utsöndra, är seg och

klibbig och kan utdragas i hårdnande trådar.

Rörande Drosera-arternas karakteristik och synonymi har sednast

Fries meddelat åtskilliga upplysningar.

XLVIII. CARYOPHYllEiE.

I. SILENAGE£.
Fodret sambladigt (pipen lång). Ståndarne på den ra. e, m. tyd-

liga pelare, som uppbär spiran (o: carpophorura), eller nederst samman-

växta till ett nämnde pelare vidväxt rör.

1. LYCHNIDE^.

Fodret sömribbadt. Stiften 5—3. Fröhuset 5-, 6- eller 10-tan-

dadt. Fröärret i kanten; grodden krökt kring hvitan.

1. ilsrostemnia L.

Fodret klufvet; pipen läderartad, högt-10-ribbad; brämet bladartadt,

stort, slutligen lossnande. Kronbladen utan bihang, hela (hos vår art).

Stiften 5. Fröhuset 5-tandadt, 1-rumraigt. — Blommorna enstaka.

1. Åkerklätten
(Agrostemraa Githago L.).

En ettårig, merendels nära alnshög, temligen gråaktig och tätt

hårig ört med icke många men stora och vackra blommor. Bladen

äro nästan jemnsmala, spetsade. Kronbladen äro vanligen något kor-

tare än fodret, nära Ii tum långa, klart purpurröda (o: Eödklätt,
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Rödklint, Åkerros); deras skifva är bredt-vigglik. Fröea äro svarta

(o: Svartklätt).

Växer på åkrar, bland säden, helst råg (eller korn : Korn nejlik a),

och på gärden o. d., ända upp till Lappland. — Utbr. nästan hela

Europa; i Algerien, Orienten, Caucasien, Siberien; Canada.

Blommar från slut. Juni eller börj. Juli till Aug.; mognar från

medl. Juli eller sednare. Blommorna sprida en mild vällukt. — Före-

kommer stundom liten och enblommig, med nästan dubbelt mindre

blommor och kronan något längre än fodret. Sällskapar gerna med

Blåklint, Vallmo o. d.

Akerklätten är visserligen ett ganska vackert åkerogräs, men som,

der det inrotat sig, genom sina ymniga frön skämmer bort säden, gör

brödet svart och ger det bismak. Fröen tros t. o. m. vara skadliga

om de i större mängd komma bland och malas med säden; detta lärer

dock vara ogrundadt. Deremot skall det vara säkert att detta frö i

större dosis (2—3 lod) dödat korpar, tuppar, änder och kalkoner och

att af fyra lod en pudelhund sjuknat med kräkningar.

Växten hette hos en del gamle botanister (Tragus, Ruellius)

Githago (hvadan Linnés artnamn), hvilket ord lärer härledas från det

celtiska Git eller Gith, som skulle varit benämningen på fröen till Ni-

gella (sativa), hvadan också DoDONaeus (1616) kallade växten Nigella-

strum (under denna benämning är den tecknad i Til-Landz' Icones);

Bauhin kallade den Lychnis segetum maior.

9. liyclmis L.

Fodret tandadt; pipen hinnaktig (eller något örtartad), 10-strim-

raig. Kronbladen med bihang upptill vid klon. Stiften 5. — Mång-

åriga örter.

a. Coccyganthe Rchb. (Gökblommor). Foderpipen trång.

Kronbladen 4-klufua. Fröhuset 1-rumraigt, 5-tandadt.

1. Göklysan
(Lychnis flos cuculi L.)

har fots- eller nära alnshög, men temligen spenslig, isynnerhet upptill

småhårig stjelk, smalt-lansettlika, glatta blad (rotbladen bredare upptill)

och gles, klynnedelad blomvippa. Kronbladen äro rosenröda, tunna, in-

skurna i 4 smala remsor.

Växer på fukfåga eller våta ängar, allra, (men saknas i Lappland).

— Utbr. nästan hela Europa; i Caucasien, Siberien.
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Blommar frän raedl. eller slut. Juni till långt ini Aug.; börjar

mogna mot medl. Juli.

Denna växt hette hos en del gamle botanister (Bauhin) Flos cu-

culi, hvadan dess nuvarande artnamn,

b. Melandryum Eoehl. (Klintbläror Fr.). Foderpipen slutligen

uppblåst. Kronbladen tvåklufna, stora, utbredda. (Ståndar-

strängarne håriga nedtill). Fröhuset 1-ruramigt, 10-tandadt.

— Blommorna temligen talrika, tvåbyggare eller nästan

mångbyggare (o: Lychnis dioica L.).

2. ÅDgslysan (ÅDgsbläran)
(Lychnis pratensis Sclik. — Melandryum pratense Roehl.)

är merendels 1|—2 fot hög, temligen kort gråludeu, (på blomgrenarna

och fodren körtelhårig), och har lansettlika eller äggrundt-lansettlika

blad, glesbloraraig vippa (särdeles hos ståndarväxten) och stora, hvita,

välluktande blommor, hvilka äro öppna endast under qvällen och nat-

ten (o: Lychnis vespertina Sibt.). Fodret är hos spirblommorna

vidt-ägglikt, och har långa, nästan jeranbreda tänder. Fröhuset klotlikt-

äggrundt med nästan uppräta tänder, hvilka länge sammanhänga parvis.

Växer på öppna ängsbackar, på åkerrenar (bland säd), gärden och

grusställen, vid vägar och boningar, från Skåne till Ångermanland och

Jemtland. — Utbr. genom Europa undant. det allra nordligaste och

Sicilien, Corsica, Grekland, nästan hela Turkiet; i Algerien, Caucasien,

Siberien.

Blommar i (Juni,) Juli och Aug.; mognar i Juli, Aug. (och Sept.).

Angslysans rot innehåller ett ämne, som gör att den löddrar sig

med vatten, nästan som såpa. Den smakar först söt, sedan bitter, och

har lösande egenskaper.

3. Skogslysao (Skogsbläran)
(Lychnis silvestris Schk. — Melandryum silvestre Roehl.)

är merendels 1—1| fot hög (ståndarväxten enklare och spensligare än

spirväxten), temligen glest och långt, vid stjelklederna ulligt, hårig (körtel-

löst-) och har vanligen nästan ovala och äggrundt-ovala blad, temligen

(särdeles hos ståndarväxten) gles bloravippa och klart rosenröda (stun-

dom blekröda eller nästan hvita) blommor, hvilka äro mindre än föreg.

arts, luktlösa och öppna om dagen (o: Lychnis diur na Sibt.). Fo-

dret är hos spirblommorna ägglikt-ovalt med nästan triangellika, kortare

tänder. Fröhuset ägglikt-ovalt, dess tänder tillbakakrökta.
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Växer på muUrika skogsängar, vid skuggiga bäckar och bergsidor,

i lundar, särdeles i bergs- och skogstrakter, såsom i Norrland. —
Utbr. nästan hela Europa undant. det sydligaste (Portugal, södra Ita-

lien och Italiens öar, Grekland, Turkiet, södra Ryssland); i Siberien.

Blommar nästan hela sommaren (från börj. Juni, tidigare än

Ängslysan); mognar under Juli och Aug. — Omvexlar med bredare

(ovala) och smalare (lansettlika) blad.

Med sina temligen stora, vackert röda blommor, är Skogslysan

en rätt prydlig växt; dertill uppträder den gerna sällskapligt. Såsom

vi redan omnämnt, inbegrep Linné både denna och föregående art un-

der sin Lychnis dioica, ett namn, som med skäl kan tillkomma dessa

växter, hos hvilka tvåkönade blommor äro så sällsynta att Linné ansåg

sig, då han på en excursion åt Jumkil (1752) "med mer än hundra

botaniska lärlingar" erhöll sådana, böra särskildt demonstrera dem, "på

det ingen skulle betvifla deras tillvaro" (Fl. suec).

c. Wahlbergella Fr. Foderpipen slutligen uppblåst. Kron-

bladen tvåklufna, små och trattlikt-samstående. Fröhuset 1-

rummigt, 10-tandadt. Fröen hinnkantade. — Fjellväxter.

4. Foderlysan
(Lychnis apetala L. — Wahlbergella apetala Fr.)

är, då den börjar blomma, vanligen knappt mer än tumshög, men blir

slutligen 5—6 tum eller (mogen) ändå högre. Bladen äro jemnsmalt-

lansettlika, 2—3 linier breda, nästan glatta. Stjelken (eller stjelkarne)

är 1- (sällan 2-)blommig. Blomman lutar eller nästan hänger, och har

slutligen mycket stort och uppblåst, äggrundt, starkt strimmigt och

ådrigt foder, hvari de andra blomdelarne äro dolda (hvadan namnet);

endast de nästan hvita kronbladen äro i början något synliga. Fröhuset

är upprätt, omkring | tum långt; fröen bruna, rundadt-njurlika, upp-

svälldt-kantade.

Växer på och vid fjellens bara sidor och deras sandiga eller gru-

siga sluttningar, i Lule- och Torne-Lappmarker (stundom ymnig). —
Utbr. Norge, Spetsbergen, Lappland, arktiska Eyssland, Siberien.

Foderlysan är en bland de utmärktaste arter inom hela sin ord-

ning. Linné upptäckte växten under sin lappska resa och beskref samt

tecknade den (nästan mogen) i Flora lapponica (han nämner den re-

dan i Florula lapponica). Den är, säger han, "en särdeles växt med

flera väsentliga egenheter: stjelk utan grenar, ensam blomma, krona

och ståndare mycket kortare än fodret, ty alla blomdelarne sitta i dettas

botten så att inga äro synliga". Då man ser den under dess egentliga
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blomning helt liten med hänu^ande blomma, och mogen betydligt större

med upprat, stor och uppblåst blomma, kunde man nästan tro sig se

två olika växter.

Wahlenberg meddelar i Flora lapponica sina iakttagelser rörande

denna växt (med fullständigare teckning), hvarvid han anmärker att

knappt någon förut granskat densamma i riktigt blommande tillstånd,

då kronbladen äro temligen synliga. — Sitt nya slägte Wahlbergella

uppkallade Fries till Professor Wahlbergs ära (i Botan. Notiser, 1843),

* L. affiuis J. Vahl. (Fr. Nov. mänt. III) har l~3-blommig stjelk och alltid

uppräta blommor, hvilka äro mindre än föregående arts, men ha längre kronblad.

Växer på fjellet Nuljalaki vid Torne-träsk, der den upptäcktes (såsom svensk) af Fbi-

STEDT, 1853. F. ö. i norska Finnmarken, på Grönland och Spetsbergen. Beskr. Fr.

Nov. mänt. III.

d. Viscaria Roehl. Foderpipen träng. Kronbladen tvåklufna

eller hela. Fröhuset nedtill 5-rummigt. — Hot- (rotstocks-)

bladen knippvisa eller rosettlikt närmade. Blommorna tal-

rika, i temligen täta knippen.

5. Tjärlysan (Tjärblomman)
(Lychnis Viscaria L. — Viscaria vuig-aris Roehl.)

har omkring fotshög, glatt, men upptill under de något svällda, purpur-

bruna lederna raörkt-brunrödt-limklibbig stjelk och mörkgröna, till större

delen jemnsmalt-lansettlika (rotbladen något tunglika), jemnsmala eller

spetsadt-jemnbreda, vid basen ull- eller spindeltrådigt-hårkantade, annars

glatta blad med stark medelnerv. Blomknippena bilda en nästan en-

sidig toppvippa. Kronbladen äro rosenröda (sällan hvita), hela eller in-

tryckta, naggade och något vågiga. Fodret är nästan rörlikt, slutligen

klubblikt, brun- eller grönrödt. Fröhusen äro nästan ägglikt-elliptiska.

Växer på backar och berg, torra ängar och annan torr (helst

sandig) gräsmark, från Skåne till Ångermanland och Jemtlaud (allm.).

— Utbr. Europa utom det allra nordligaste och Irland, Portugal, Spa-

nien, Italiens öar, Grekland; i Caucasien, vestra Siberien.

Blommar bäst under Juni; mognar från börj. Juli. — Blir i Ble-

kinge, der den på några ställen växer blandad med nästa art, nästan

alldeles glatt, med mera urnupna kronblad (o: Viscaria purpureo-alpina;

V. vulgaris-media Fr.).

Tjärlysan utmärker sig särdeles genom den nästan tjärlika klibbig-

het, som stjelken utsvettar, och hvarpå mindre insekter, som ämna sig

upp till blommorna, icke sällan fastna, hvadan också växten utom Tjär-

blomma, Tjärört kallats både Beckblomster och Flugfånga.

Denna klibbighet är olöslig i vatten och obetydligt löslig i alkohol; den
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synes närmast likna det klibb, som bekläder poppelknopparne. — Horn-

boskapen lärer icke äta örten, men deremot skola fåren gerna hålla till-

godo derraed. F. ö. är växten rätt täck och man ser den gerna då

dess klart purpurröda blommor, såsom icke sällan händer, ganska talrikt

pryda våra magra berg och backar. Hos Euppius hette den Viscaria

Eivini, hvadan artnamnet.

* Lychnis alpina L. (Viscaria alpina Fr.) liknar den vanliga Tjärblomman,

men är mindre (merendels 5—O tum), glatt och icke klibbig, något blåaktigt grön, och

har mindre, till en tätare vippa närmade blommor, hvilkas kronblad äro tvåklufna och

blekare; fröhuset nästan klotrundt. — Växer på (bördigare) backar i fjelleu (allm. i

Lappland) och vid dädan kommande vattendrag; dessutom i norra Sverige på åtskilliga

ställen, i Dalarne och Vestmanland, i Bohuslän (Koön) och Södermanland (ett berg i

vestra Vingåker), i Blekinge och på Öland (der den blir liten, icke sällan nästan stjelk-

lös). — Kedan Rudbeck d. y. kände denna art, (han anmärkte den under sin lappska

resa 1695), men LinnÉ beskref den närmare i Flora lapponica (o= Silene lappouica al-

pina facie Viscarise) och Fl. suec. ed. II.

3. Silene L.

Fodret tandadt; pipen 10-ribbad eller mångstrimmig. Kronbladen

med eller utan bihang. Stiften (vanligen) 3. Fröhuset 6-tandadt, ne-

derst 3-rummigt (undant. hos n. 4). — Blommorna icke sällan mång-

eller tvåbyggare (redan Linné beskrifver i tilläggen till sin Flora suec.

ed. II. tvenne olika slags blommor hos n. 1).

1. Smällörten
(Silene infläta Sm. — Cucubalus Behen L.)

är mångårig, icke sällan nära alnshög, alldeles glatt, blåaktigt grön,

och har m. e. ra. upprat, vanligen mångblommig stjelk, lausettlika och

äggrundt-lansettlika blad samt klynnedelad blomvippa med lutande blom-

mor. Fodret är nästan blåsartadt ägglikt-klotrundt, blekt, icke sällan

rödaktigt, mörkare 20—30-strimmigt och nätådrigt. Kronbladen äro

tvåklufna, utan egentligt bihang (endast med ett par låga knölar), hvita.

Stiften stundom 4 eller 5. Fröhuset är ägglikt-klotrundt.

Växer på torrare ängar och betesmarker, på åkrar och grusställen,

vid vägar (allra.; "copiosissima in ISlorrlandia" : L.).

Blommar från medl. eller slut. Juni till ini Sept. men bäst un-

der Juli. — På Ölands älvar blir den helt liten, med kort, enblom-

mig stjelk. — Utbr. genom hela Europa; i Algerien, Siberien, Canada.

På Sicilien samlade förf. blommande exemplar i medl. Maj.

Smällörtens rot är äcklig, och enligt Linné nyttja gotlänningarne

växten utvertes mot rosen. Den heter på Gotland Tarald (= Tår-

vållaren), ett namn, som skall stå i sammanhang med tron på örtens
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verkan pä vissa små trollväsenden, nemligen att vålla dem stor sorg

och bittra tårar om de råka att vidröra den, hvilket de sålunda noga

akta sig att göra, hvarigenom åter örten blir mot dera det säkraste

vapnet (Dybeck).

Växten har annars blifvit mest uppmärksammad och benämnd för

den ovanliga skapnaden hos blommans foder, hvilket man tyckt likna

än somliga småfoglars ägg (o: Nerik. Duvägg), än pungar (o: Smal.

o. a. Harpungar) eller bläsor (o: Skån. B lär er), hvadan också väx-

ten hos Ruppius heter Muscipula pratensis vesicaria (vesica = blåsa).

Fordom kallades den annars vanligen Behen album, hvadan Linnés art-

namn. Vanligaste svenska benämningen är Sm allo r, med hänsyn till

det smällande ljud blommorna åstadkomma då de slås mot något (Dal.

S mation).

* Silene maritima With. (Cuciibalus Behen ^ L.) liknar tämligen den vanliga

Smällörten, men har starkare och mera krypande rot (rotstock), som bär flera stjelkar,

hvilka äro knappt mer än 3-blommiga, endast 5— 10 tum långa, slaka och vanligen ut-

bredda på marken; de bli slutligen m. o. m. träaktiga nedtill. Bladen äro smalare och

köttiga, något krökta. Blommorna större, uppräla, och kioubladen äga merendels tyd-

ligt, tvätandadt bihang (stiften äro icke sällan 5). — Växer bland grus och stenar på

hafsstränderna. Redan FuirÉn anmärkte denna art vid Varberg. LinnÉ omtalar den

i vestg.- och gotl.-resorna, men 1 Flora lapponica säger han att de frön af denna växt

som han samlade på stranden mellan Torneå och Luleå i Upsala bot. trädgärd lemnade

slutligen med den vanliga alldeles lika stånd. — Wahlenberg anmärker att på Bottni-

ska vikens stränder äro fröhusen alldeles 1-rummiga. — Fr. Fl. Hall ; No v. Mänt. III.

2. Lutglimen
(Silene nutans L.)

är en mångårig, merendels 1—Ii fot hög, småluden och upptill klibb-

hårig ört. Stjelken (eller stjelkarne) är upprat, men blommorna äro lu-

tande (hvadan artnamnet) och bilda en gles, ensidig vippa, hvars gre-

nar äro utstående, 3—5 (stundom l-)blommiga. Bladen äro hår-

bräddade, lansettlika och (särdeles de nedre) spadlikt- eller smalt-ora-

väudt-äggrundt-lansettlika; rot- (rotstocks-)bladen äro knippvisa. Fodret

är långt-klubblikt, slutligen trattlikt, hvitgrönt, violett-10-strimmigt. Kron-

bladen äro smalt-tvåklufna, gulhvita, med syllika bihang; de äro bäst

utbredda om qvällen och under natten (om dagen, särdeles vid solsken,

äro de inrullade).

Växer på grus- och sandbackar, bergssluttningar och steniga än-

gar, isynnerhet i kust- och slätt-trakter (till Norrbotten). — Utbr. ge-

nom nästan hela Europa; i Algerien, Caucasien, Siberien.

Blommar från medl. Juni till Aug. ; mognar under Juli. — Före-

kommer stundom (särdeles i Vestergötland, Skåne och på Oland) glatt

(Fr. nov.).
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Lutglimens blomkrona är, såsom nyss nämndes, bäst öppen om

natten (och luktar då väl), men också om dagen då himmelen är mu-

len; annars äro dess blad m. e. m. inrullade. Bien besöka gerna blom-

morna. — Linné skildrar växten närmare i sin Flora suecica, andra uppl.

3. Klibbglimen
(Silene viscosa Pers. — Cuciibalus viscosus L)

är en tu- (eller mång-)årig, merendels omkring Ii fot hög, alldeles

klibbhårig, något gulaktigt grön ört. Stjelken är upprat och stadig

(icke sällan tjock som en gåspenna). Bladen äro vanligen lansettlika

eller ovala med bredare bas, i kanterna vågiga (åtminstone stjelkbladen).

Bloravippan är något axlik, rak, med motsatta, uppräta, merendels 3-

(1—5-)blommiga, korta grenar och alltid uppräta blommor. Fodret är

nästan trindt (cylindriskt), slutligen hopknipt i spetsen, 10-strimmigt.

Kronbladen äro tvåklufna, hvita, och sakna bihang.

Växer på Östersjökustens torra och blåsiga klippor och skär, nem-

ligen från Blekinge (Utklipporna) till Grislehamn och på Öland (Boda

socken). — F. ö. i Danmark, södra Finland, medlersta och södra Eyss-

land, Siebenbiirgen, Ungern, Böhmen, Mähren, Österrike (och Orienten).

Blommar i (Juni,) Juli (och Aug). — Bladen omvexla från smalt

lansettlika till äggrunda.

Linné upptäckte (som svensk) denna art vid Kulla-Gunnarstorp i

Skåne (enda växstället i hans Flora suecica), der han samlade frön

deraf och sådde i Upsala botaniska trädgård. Han beskrifver också

växten temligen fullständigt i Flora suec. ed. IL På hans nyssnämnde

växställe finnes den icke mera.

4. Nattglimen
(Silene noctiflora L.)

är en ettårig, merendels omkring fotshög, helt och hållet klibbhårig,

upprat och vanligen m. e. m. klynnegrenad ört. Bladen äro lansettlika

eller spetsadt-lansettlika med bredare bas, de nedersta ovalt-omvändt-

äggrunda. Blommorna bilda merendels en klynnedelad, gles vippa och

äro uppräta, stora, välluktande, slutna om dagen. Fodret är 10-rib-

badt, nästan trindt, slutligen ovalt, | tum långt, hvitaktigt och grön-

ribbadt och -ådrigt. Kronbladen äro tvåklufna, hvita eller (särdeles

under) blekt-rödletta, med kort bihang. Fröhuset är kägellikt-ägglikt,

1-rummigt (dock har dess botten 3 tunna och smala kanter eller an-

tydningar till mellanväggar).

Växer på åkrar bland säden (särdeles korn), i trädgårdar, såsom

ogräs, i södra och medlersta Sverige, isynnerhet i slättbygd. — Utbr
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nästan hela Europa undant. det allra nordligaste samt Portugal, Spa-

nien, Italiens öar, Grekland, Turkiet.

Blommar i Juli, Aug.; mognar i Aug., Sept. — Blommorna äro

(under högsommaren) öppna från kl. 7 eller 8 e. m. till 7 eller 8 f.

ra. — Har stundom enkel, endast 1—2-blommig stjelk.

Med hänsyn till växtens egenhet att öppna sina blommor mot

natten, kallade redan Camerarius (1588) densamma Ocimoides nocti-

florum. Linné kände växten länge endast såsom utländsk. Först i

sin Flora suecicas andra upplaga upptager han den bland svenska väx-

ter, men säger att den växer endast vid Upsala, dit han trodde den

kommit med utländsk spanmål.

* Silene gallica L. och S. quinquevulnera L., hvilka äro ettåriga, med

blommorna enstaka i en enkel eller grenig klase, förekomma stundom pä åkrar och i

trädgårdar, mest spridda med utsäde.

5. Klippglimen
(Silene rupestris L.)

är ett- (stundom fler-)årig, merendels flerstjelkig, klynnegrenad och mång-

bloraraig, blåaktigt grön och alldeles glatt, vanligen endast 4—5 tum

hög. Bladen äro lansettlika och äggrundt lansettlika. Blomvippans

grenar äro klynnedelade, smala, ut- eller uppstående. Blommorna äro

små men täcka; kronbladen rent hvita, urnupna, med bihang; fodret

nästan bägarlikt, 1 O-nervigt. Fröen äro små men talrika.

Växer på klippor och berg (granit-), ymnig vid vestra kusten och

icke sällsynt i vissa delar af vestra och medlersta (samt östra) Sverige;

annars är den spridd, sällsynt, eller saknas alldeles (såsom i Skåne, på

Öland och Gotland). — F. ö. i Norge, Finland och på nästan alla

Europas (undant. Brittaniens, Siciliens, Sardiniens, Turkiets) alper och

högre berg; i vestra Siberien; på Atlasbergen.

Blommar i Juli och Aug.

Klippglimen bosätter sig gerna i klippspringor, der den, med sina

blåaktiga blad, smala stjelkar och utmärkt regelbundna, rent hvita blom-

mor på fina skaft, bildar ganska täcka, lätta grupper att pryda de ens-

liga ställen den älskar. Blomkronan är öppen under hela blomningstiden.

Redan Fuirén anmärkte Klippglimen (vid Nissa-ån och Varberg),

och Bromelius upptager den i sin Chloris gothica, 1694 (o: Lychnis

montana minima flore albo). O. Celsius nämner (1732) den bland

Upsala-växter (upptäckt på ett litet berg, Kättinge eller Kältinge, i Up-

land). Linné anmärkte den under sin lappska resa och på Dalarnes

och Vestergötlands berg, Kalm i Bohuslän, o. s. v.
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* Silene Ar mer in L. Glatt och hlaaktist grön; de öCre bladen nästan hjert-

lika; blommorna talrika, i qvastvippa, röda. Förv. stundom i södra och medlersta Sve-

rige, i trädgårdar och pä andra odlade ställen.

6. Tufglimen
(Silene acaulis L.)

iir mångårig, mycket tätt tufvig genom den starka och greniga rot-

stocken och de små, talrika och täta bladen, så att den bildar låga,

endast en eller annan tum höga, men icke sällan ganska vida, klart

gröna mattor. Bladen äro endast 3—4 linier långa, jemnbredt syllika,

hårkantade. Blomgrenarne (stänglarne) utgå från de nedre bladvecken

och Äro 1-blommiga. Blommorna äro vanligen två- (egentl. 3-)byggare,

ståndarblommorna eller de ståndarväldige större och kortskaftade, de

andra mindre men på längre, mot mognaden utväxande skaft. Podret

är nästan klocklikt, 10-strimmigt. Kronbladen äro purpurröda (sällan

hvita), urnupna, med bihang.

Växer på fuktig klippgrund i de högre fjellen (allra.). Blommar

tidigt. — Utbr. Norge, norra Sverige, Lappland, arktiska Kyssland och

pä nästan alla Europas (undant. Greklands, Turkiets) alper.

Genom sina täta, blomiika mattor är Tufglimen bland fjellens

växtprydnader och med sina blommors purpur (saturatissiraa florum pur-

pura : L.) lifvar den deras öde marker. Men under den tid då den

saknar blommor kan ett ovandt öga temligen lätt taga den låga växten

för någon mossa. Med hänsyn härtill kallade somlige gamle botanister

växten Ocymoides muscosus (Pona, 1601) och Muscus alpinus lychnidis

flore (Bauhin, 1650). Eudbeck d. y. upptäckte densamma (som svensk)

under sin lappska resa 1695 (o: Lychnis alpina frutescens). Linné gran-

skade den närmare och upptog den i sin Flora lapponica såsom Silene

acaulis. Wahlenberg anmärker (Fl. lapp.) att växten är en verklig

tvåbyggare ("på en tufva talrika fröhus, på en annan intet enda") och

belyser blommornas olikheter hos de båda slagen. — Enligt Humboldts

iakttagelser stiger Tufglimen i Schweizer-alperna stundom upp till 10680

fots höjd, således vida öfver snögränsen, ett exempel på, huru växter

stundom kunna, enstaka, på snöfria, klippor sprida sig utom vegetatio-

nens vanliga gränsor.

2. DIANTHE^.

Fodret utan sömribbor. Stiften 2 (stundom 4). Fröhuset upp-

bristande med 4 tänder eller skal, 1-rumraigt.
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4. Diaotliais L.

(Nejlik-slägtet).

Fodret nästan rörlikt (trindt), med motsatta (2 eller 4) hylleblad.

Kronbladen långt och smalt kloade, utan bihang men icke sällan håriga

invid klon. Fröhuset 4-tandadt. Fröärret på buken (fröen sköldlika);

grodden rak, inom hvitan (men excentrisk). — Bladen jemnsmala eller

nästan jemnsmala.

a) Blommorna vanligen enstaka, stundom i knippen med blad-

artadt svepe. Fodret ört- eller läderartadt. Kronbladen

fatlikt utbredda.

1. Praktnejlikan
(Dianthus superbus L.)

är mångårig (nästan tuårig), med blomlösa rotskott och merendels en

enda, omkring fotshög Q—Ig fots), nästan upprat och glatt blom-

stjelk, som nedtill vanligen är enkel men upptill bildar en gles vippa

med gaffeldelade, 2—5-blommiga grenar. Botbladen äro något lansett-

lika, nära 3 tum långa och 1^ liuie breda. Blommorna äro nära 1|

tum breda, välluktande (svagt). Fodret är nära | tum långt; dess

hylleblad 4, endast l så långa som pipen. Kronbladen äro rosenröda

(rödvioletta); deras skifva är inskuren (till nedom midten) i många,

nästan trådsmala flikar, vid klon gulgrön och mörkrödt hårig.

Växer på ängs- och skogsmark, helst nära kusten, men endast i

Skåne och vid Torneå. — F. ö. i Finland och norska Finnmarken,

Danmark, Holland, Tyskland, Frankrike, Schweiz, norra Italien, Österrike,

Ungern, Croatien, Siebenbiirgen ; i Caucasien, Siberien.

Blommar i Juli, Aug. (och Sept.). — Blir stundom helt liten

med nästan ensam, hvit blomma.

Praktnejlikan är, enligt Lecoq, egentligen en nattbiorama. "Den

öppnar sig om qvällen, men förblir ofta öppen hela dagen. Men om
den vid dess blomning redan svagare solen skulle för någon tid åter-

taga sin värme och glans, närmar den sina kronblad, krusar deras frans-

lika remsor och vägrar att sprida sin vällukt". Blommorna lukta mest

om qvällarne och nätcerna.

Eedan i sin Flora lapponica upptog Linné denna art bland sven-

ska växter ("tagen en gång i Torne-Lappmark"; i Finland såg han den

"vulgatissiraa"). Sw^artz samlade den vid Torneå. Wahlenberg skil-

drar och belyser den närmare i sin lappska flora. Växten heter hos

LoBELius (1581) Superba austriaca Clusii.
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2. Sandnejlikan
(Dianthu8 arenarius L.)

är mångårig, med lång, stark rotstock, som grenar sig och bildar en

tät tufva med nästan 1-bloramiga, vanligen 4—5 tum höga stjälkar

och jemusraala, knappt ^ linie breda, knappt turaslånga, blåaktiga och

hårda, sraäsågade blad. Blommorna äro tumsbreda, mycket välhiktande

(särdeles nattetid). Fodret är omkring 7 linier långt; byllet omkring

i kortare än pipen. Kronbladen äro snöhvita och deras skifva är tråd-

smalt-mångflikig, på insidan hårig (stundom glatt).

Växer på sandslätter i Skåne och på några enstaka ställen i Ble-

kinge, Halland och Bohuslän. — F. ö. endast i Finland och raedlersta

Eyssland, Preussen (och Holland).

Blommar (och mognar) från omkring medl. Juli till mot medl.

Aug. — Stjelkarne bli stundom 5—7 tum höga och delade ända ned

i blomgrenar.

Sandnejlikan fyller, säger Linné i Flora suecica sedan han i kort-

het skildrat växten, nattetid Skånes sandslätter med den allra starkaste

och Ijufligaste vällukt. Dessa, stundom milslånga, "välluktande sand-

slätter" utmed Skånes kuster (särdeles den östra) hade länge varit be-

kanta och omtalade, men det var Linné, som under sin skånska resa

uppdagade att denna vällukt härrörde af den dittills nästan obekanta

Sandnejlikan. J. Leche upptog den först (1744) bland svenska växter;

FuiRÉN hade likväl redan 1622 funnit den vid Sölvesborg (o: Caryoph.

flore albo adm. odore). Växten är ymnigast vid och emellan Helge-åns

mynningar, således i den bugt, som vetter mot bredaste Östersjön och

är mest utsatt för dess stormar. Också var det der, som "de väl-

luktande fälten först blefvo ryktbara", som Linné fann välluktens orsak

(Skåne-resan, sid. 74), och der Wahlenberg valde originalet till teck-

ningen i Svensk Botanik. Han säger: "Med sin findelta blomma öfver-

täcker den (Sandnejlikan) sanden nästan som snökofvor, hvilka fläkta

och spridas af vinden. Under denna lätta hvita betäckning finner man

sanden fästad af växtens blad o. s. v. Att denna så välluktande Nej-

lika fortkommer på sådana ställen, finner man vid närmare betraktande

ganska naturligt, ty den magra sandens yta upphettas starkt af solen,

så att sådan kryddaktighet kan bildas, medan den under varande fuktig-

heten, som på djupet aldrig öfverger hafssanden, underhåller vegeta-

tionen".

Sandnejlikan bidrager att göra betet på dessa sandslätter mycket

begärligt för fåren, och man tror äfven att det i vissa trakter af Skåne

ypperliga fårköttet blir sådant genom detta bete, då deremot, enligt

Nyman, Sv. Fanerog. '^"



402

Wahlenberg, fårköttet å fruktbarare slätter, t. ex. i Ungeru, försämras

till den grad att det anses som blott fattigt folks föda.

3. ÄDgsnejlikan
(Dianthus deltoideij L)

är mångårig, med blomlösa rotskott och (vanligen) flera uppstigande,

korthåriga, långt och glest greuiga, vanligen 6—10 tum höga stjelkar,

hvilkas grenar äro gaffeldelade och glest 1—3-bloramiga. Bladen äro

klart gröna, i kanten och på ryggnerven kort- och hårdt-håriga, jemn-

smala (rotskottsbladen jemnsmalt-lansettlika), de nedre trubbiga. Blom-

morna omkring i tum breda; hyllebladen vanligen endast två (mera

sällan 4), dubbelt kortare än foderpipen. Kronbladen äro vanligen rosen-

röda, med en mörkare (hårig och prickig) krets nedtill på den inskuret-

tandade skifvan.

Växer på torra och magra ängar, på betesmarker och backar (både

öppna och skuggiga), till Jeratland och Ångermanland (allm.). — Utbr.

nästan hela Europa undant. det allra nordligaste och Portugal, Corsica,

Sardinien, Grekland.

Blommar hela sommaren ända till mot slut. Sept., men bäst i Juli

och Aug.; mognar från börj. Aug. — Förekommer stundom (isynnerhet

vid kusterna) lågväxtare, blek- (nästan hvit-)blommig och blåaktigt grön

(o: D. glaucus L.; jfr Afzel. aum. i Vet. Ak. handl. 1787).

Ängsnejlikans blommor äro täcka och bien besöka dem gerna.

De öppna sig bäst middagstiden. — Märklig är Linnés anmärkning

(Fl. suec. ed. II) att Ängsnejlikan växer särdeles vid myrstackar.

4. KDippnejlikan
(Dianthus Armeria L.)

är ett- (eller nästan tu-)årig, 10—15 tum hög, upptill småluden, och

har upprat, trind, upptill grenad stjelk, hvars grenar sluta med omkring

6-blommiga blomknippor (med bladartade svepen). Bladen äro jemn-

smala och (de nedre) smalt lansettlika. Blomkronan är mörkröd med

hvita prickar, 3—4 linier bred, öppen endast i solsken. Fodret är

6—7 linier långt; hyllebladen smala, nästan lika långa som pipen.

Kronbladen äro tandade i spetsen.

Växer på åkrar, gärden och backar bland buskar, i Skåne, på

Öland och Gotland, i norra Småland (sälls.), samt på ett och annat

ställe i Blekinge, Östergötland och Södermanland. — Utbr. nästan hela

Europa; i Caucasien. — Blommar i Juli och Aug.

LoBELius kallade (1581) Knippnejlikan Armeria silvestris altera,

hvadan artnamnet. J. Leche upptäckte den i Skåne, Linné på Got-
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land ("växer vid Ballingbo pä Gotland i åkrarna" Vet. Ak. handl. 1741)

och "A. H. Wrangel, Lib. Raro i Vestraanland och Vestergötland". —
Pä Gotland lärer växten kallas Saronsblomster (L.).

b) Blommorna tätt gyttrade inom ett hinnartadt, blekbrunt,

vanligen 6-bladigt svepe. Fodret (pipen) hinnartadt. Kron-

bladen trattlikt-samstående. (Kohlrauschia Kth. Tunicae sp.

Sep.).

5. Knoppnejlikan
(Diaiitluis j)r<>lit"(;i' L.)

är ettärig, vanligen 6—9 (stundom 15) tum hög, temligen spenslig och

alldeles glatt. Stjelken är upptill fyrkantig, merendels enkel, med en

enda blomgyttring, mera sällan grenig. Bladen äro jeransmala, de ne-

dersta bredare. Bloragyttringen (eller -gyttringarne) är nästan oval eller

elliptisk; svepebladen äro breda, de två nedersta korta och uddspetsiga,

de andra trubbiga och lika länga med eller längre än blommorna, hvilka

äro små (de minsta i slägtet), föga synliga, och utslå endast en i sen-

der, så att bloragyttringen nästan liknar en mindre utvecklad knopp,

hvadan den svenska benämningen. Foderhyllet liknar de inre svepe-

bladen. Kronbladen äro blekröda, små, urnupna. Fröhuset är endast

2—3 linier långt.

Växer på kalkklippor och andra torra ställen på Gotland och

Öland, samt pä sandbackar i Skåne (sälls.). — Utbr. hela Europa

undant. det nordligaste; Caucasien, Barbariet, Canariöarne. — Blommar

(bäst) i Juli.

Linné upptog Knoppnejlikau först som svensk i tillägget till sin

Fauna suecica, 2:a uppl. (Florte Suecicae Novit.) : "Falk, J. P. Gotlan-

dia, Carlsöa minor", och Wahlenberg fann den "på Thorsborg och

Lilla Carlson, ymnigt" (Vet. Ak. handl. 1805).

* Saponaria L. Fodret rörlikt, bart. Kronbladen fatlikt utbredda, med svalg-

bihang, långt och smalt kloade. — Vanliga Såpörteu (Saponaria officinalis L.). Eii

mångårig, glatt eller nästan glatt, omkring fotshög eller högre ört med bredt lansettlika,

3-nerviga blad och hvita eller rödletta, temligen stora och talrika blommor. ?'örv. här

och der i södra och medlersta Sverige.

5. Gypsopliila L.

(Fäntiiig-slägtet).

Fodret nästan klocklikt-bägarlikt, temligen hinnartadt, 5-kantigt

(hos våra arter bart). Kronbladen klock- eller trattlikt-samstående, kort

kloade, hela eller urnupna, utan bihang. Fröhuset nästan 4-skaligt

(rundadt). Fröärret i kanten; grodden (hos våra) krökt kring hvitan.
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1. ToppfäDtingen
(Gypsophila fastigiata L.)

är mångårig, bildar genom den greniga rotstocken temligen breda tuf-

vor, och liar merendels 6—10 tura höga, nedtill nedtryckta, vid lederna

gråblå stjelkar, hvilka upptill dela sig i körtelhåriga grenar, som bilda

vanligen täta och nästan jemntoppade blomvippor. Bladen äro jemn-

sraala, trubbade, något köttiga, endast ^ linie breda. Blommorna äro

talrika; kronbladen rent hvita, knappt 2 linier långa; ståndare och

spira längre än kronan.

Växer på Olands och Gotlands torra kalkhällar samt sällsynt på

sandiga backar och stränder i Skåne, Dalarne och på Gotland; hos

sandväxten (o: G. arenaria Kit.) äro blommorna glesare. — P. ö. utbr.

Finland, raedlersta och södra Ryssland, Tyskland, Österrike, Ungern,

Siebenbiirgen, Dalmatien. — Blommar i Juli, Aug.

Toppfäntingens rot renar linne och ylle, liksom såpa, om de kokas

med densamma (L.). Färsk smakar den först sötaktigt, men blir sedan

bitter och sammandragande; länge tuggad alstrar den mycket slem i

munnen.

Linné upptäckte denna art (som svensk) på Stora Carlson och

bcskref den närmare i Gotlands-resan (sid. 283). Med hänsyn till dess

växställe (stenig kalkmark) kallade Thalius (1588) densamma Symphy-

tum petroeum eller Gypsophyton minus.

2. Murfäntingen
(Gypsophila muralis L.)

är ettårig, vanligen endast 2—4 tum hög, spenslig, mångbloramig och

månggrenig; grenarne utstående, gaffellikt delade. Bladen äro syllikt-

jemnbreda. Blommorna enstaka på härsmala skaft ur grenvecken, små.

Kronbladen äro rödletta.

Växer på grus- eller sandmark, på torra åkrar och gärden, vid

vägar, i södra och medlersta Sverige. — Utbr. genom Europa undant.

det nordligaste, vestligaste och sydligaste; i Caucasien, Siberien.

Blommar i (Juni,) Juli (och Aug.); mognar i Juli och Aug. —
Blommorna äro öppna endast då solen skiner.

Hos Bauhin (1671) heter växten Caryophyllus minimus muralis.

II. ALSINÅCE^.

Fodret mest 5-bladigt eller nästan 5-bladigt (sällan 4-bladigt).

Kronbladen mest 5, stundom 4 eller inga. Ståndarne pä en körtel-

bärande disk i blommans botten. — Fröhuset 1-rummigt.
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1. STELLARIE^.

Fröhusets tänder eller skal dubbelt så många som stiften. Bla-

den stipellösa. — Kronbladen hvita (jfr Holosteum).

6. Iflalftchiuiu Fr.

Fodret 5-bladigt. Kronbladen tudelade. Ståndarne 10. Stiften

5. Fröhuset 5-skaligt till omkring midten; skalen tvåtandade (o: 10 par-

vis mera sammanväxta).

1. Yattenarven
(Malachiuin aquaticum Fr. — Cerastium aquaticum L.).

Mångårig, mjuk och slankig, upptill körtelhårig. Stjelkarne (eller

stjelken) äro svaga och vid de svällda lederna bräckliga, nedtill 4-kan-

tiga och vanligen nedtryckta och m. e. m. rotslående. Bladen äro

äggrundt-hjertlika, spetsade, nära tumsbreda, icke sällan vågiga i kanten.

Blommorna bilda en gles, klynnedelad och utbredd (bladig) vippa, och

deras skaft bli slutligen utspärrade eller nedtryckta med nedåt krökt

spets. Fodret är örtartadt (utan hinnkanter), endast något kortare än

kronan. Fröhuset är 5-kantigt, kort (nära Ii linie) och inneslutet i

fodret. Fröen äro njurlika, knottriga.

Växer på våta ängar, vid stränder, diken och på andra fuktiga

ställen, i skugga, i södra och raedlersta Sverige. — Utbr. nästan hela

Europa undant. det allra nordligaste; Algerien, Caucasien, Siberien.

Blommar i (Juni,) Juli; mognar i Juli, Aug.

I första upplagan af Flora suecica upptager Linné Vattenarven

under n. 370 Alsine foliis cordatis floribus pentagynis, « (|3 är Stellaria

nemorum), men i andra uppl. (och i Species) har han den såsom en

egen (Cerastii-)art och med noggran beskrifning, tydligen med hänsyn

till växtens likhet med Lundnarven (nästa växt). De gamle botanisterna

kallade densamma Alsine palustris, A. aquatica och (Bauhin 1671) A.

major, det sista namnet i motsats till Alsine minor eller media (Stellaria

media).

9. StelSaria L.

(Narv-slägtet, Stjernblommor).

Fodret 5-bladigt. Kronbladen tudelade, stundom endast klufna.

Ståndarne vanligen 10 (eller 8). Stiften merendels 3. Fröhuset 6-skalig*

till raidten eller basen. — Glatta, nästan glatta eller svagt håriga örter.

a) Bladen breda, blomskärmarne bladartade; kronbladen delade

nästan till basen.
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1. Lundnarven
(Stellaria neinoruiii L )

är mångårig, merendels fotsbög (eller högre), och har uppstigande,

isynnerhet upptill hårig, stjelk och mycket tunna, hårbräddade, nära 1

tum breda och 2 tum långa, äggrunda, spetsade blad, de nedre med

m. e. m. hjertlik bas. Blommorna i klynnedelad, bladskärmad vippa.

Foderbladen äro lansettlika, smalt-hinnkantade, nära 3 linier långa, dub-

belt kortare än kronbladen. Fröhuset är ellipsoidiskt, nästan dubbelt

längre än fodret; fröfästet långt och jemnsmalt. Fröen äro starkt

knöliga.

Växer i fuktiga Ivindar och skogar, vid bäckar bland buskar, och

pä skuggig och mullrik gräsmark, i nästan hela Sverige (till Lappland),

men i allmänhet sällsynt utom i Skåne o. d. — Utbr. genom Europa

undant. Portugal, Spanien, Sicilien, Sardinien, Grekland, Turkiet.

Blommar bäst under Juni och mognar från medl. eller slut. på

samma månad.

Under sin vestgöta-resa anmärkte Linné först denna vackra art

(men O. Celsius lärer förut anmärkt den i Upland; Linder vid Viks-

berg!), hvilken han, eget nog, i sin Flora saecicas första upplaga upp-

tog såsom varietet till sin Alsine foliis cordatis floribus pentagynis (o:

Malachium aquaticum), då han deremot i Flora lapponica hade den (med

upplysande anmärkning) som var. till n. 186 Alsine foliis ovato cordatis

(o: Stellaria media). Först i Species Plantarum ed. 1 och Flora sue-

cica ed. II uppställer han den som en egen (Stellaria-)art, raeu ansåg

den ännu så svår att skilja frän Cerastium (Malachium) aquaticum, att

han särskilt genomgår alla olikheter mellan och egenheter hos dessa

båda växter. Bauhin kallade (1671) Lundnarven ganska passande Al-

sine altiseima nemorum. Redan Bromelius upptager växten i sin Chlo-

ris gothica.

2. Vätnarven (Fr)

(Stellaria media Vill. — Alsine media L.)

är ettårig, bräcklig och vattig (o: Vattennarv), merendels flerstjelkig,

med några tum långa, trinda, ensidigt (vexelvis tvåstriramigt-) håriga, ra.

o. m. nedtryckta (utbredda) stjelkar. Bladen äro äggrunda eller nästan

äggrunda, kort spetsade, de nedre skaftade. Blommorna i gles vippa

eller i bladvecken, på slutligen långa och nedtryckta skaft, vanligast

endast 5- eller 3— 4-ståndrade. Kronbladen äro merendels kortare än

fodret (stundom nästan inga). Fröhuset är ellipsoidiskt, längre än fo-

dret; fröfästet mycket kort. Fröen äro starkt knottriga.
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Växer på nästan all odlad, helst skuggig mark (ytterst allmän

och nästan outrotlig), på gårdar, vid byggnader och vägar, på stränder

och grusmarker (hvilka den göder); man ser den nästan allestädes der

jorden är bar och något mullrik. På muUrikare och skuggiga ställen,

särdeles i skogar, blir den icke sällan större och starkare (upprätare)

med köttigare blad, större kronblad och 10 ståndare (o: S. neglecta

Whe); på magra och öppna ställen svag och utdragen, glesbladig. —
Utbr. hela Europa; i norra Afrika, Caucasien, Siberien, norra Amerika

o. a. dit den såsom ogräs följt menniskan.

Blommar under hela tiden från Maj till Oct. och mognar så raskt,

att två eller tre nya generationer hinna under denna tid uppväxa från

frön. Stånd, som uppväxt på sensommaren, bibehålla sig under vintern.

Våtarven blir sålunda en bland de tidigast om våren och senast om

hösten blommande växter. — Kallas i olika landsorter Narv ("Upl.

Nate, Rosl. Fetgräs"), Narvgräs, Vattenarv ("Hels. Svin gräs").

Våtnarvens blommor öppna sig om morgonen då solen skiner. De-

ras skaft intaga en tydligt olika ställning under växtens olika åldrar.

Då blomman är i knopp, hänga eller luta de nedåt, uppresa sig då den

skall utslå, utväxa och sänka sig alldeles då den vissnat, och uppresa

sig åter vid mognadstiden. Som växten blommar och mognar nästan

oupphörligt, sprider den en stor mängd frön. Enligt Linné äi'o blom-

morna öppna från kl. 9 f. m. till raiddagstiden om icke regn tillstun-

dar, då de förbli slutna; — således är växten en slags väderspåman.

Den utslagna blomman är, säger han vidare, ena dagen upprat, den

andra dagen hänger den, men reser sig åter om några dagar då frö-

huset är moget och öppnar sig.

Burfoglar äta gerna Våtnarven, och som man alltid har tillgång

till densamma, blott marken är bar, blir det denna ört, som vanligast

får namn och värdighet af Fogelgräs. Kycklingar tycka också om den.

Eedan Badhin kallade (1671) växten Alsine media; DoDONseus

(1616) Alsine minor.

b) Bladen smala; blomskärmarne bladartade; kronbladen klufna

endast till midten.

3. Sågnarven
(Stellaria holostea L.)

är mångårig, slankig, med m. e. m. nedtryckt stjelk, som jemte de

långa och uppstående, hvasst 4-kantiga grenarne är mycket bräcklig

och nedtill vanligen bär gamla, vissnade blad. Bladen äro lansettlikt-

jemnsmala och långt spetsade, i det de smalna sraånigom från den
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3 4 linier breda basen; i kanterna och på ryggnerven äro de liksom

småsågade genom korta, borstlika hår. Blommorna bilda en klynne-

delad vippa och äro de största bland våra arters, | tum breda. Foder-

bladen äro lansettlika, dubbelt kortare än kronbladen. Fröhuset är nä-

stan klotrundt, uppblåst. Fröen äro stora, tätt vårttaggiga.

Växer i torrare lundar och på andra buskiga och gräsiga ställen,

i skogsmark och vid diken och vallar i Skåne, Halland och Blekinge

(allmän eller temligen allmän), i Småland, Östergötland och Vestman-

land (sälls.), samt på Öland. — Utbr. genom Europa undant. det allra

nordligaste, samt Italiens öar, Grekland; i Caucasien, Siberien.

Blommar från slut. Maj till börj. Juli; mognar från börj. Juni,

Linné anmärkte (inom Sverige) denna utmärkt vackra art först

på Öland, hvilken ö och Skåne äro artens enda växtrakter i hans Flora

suecica. Han säger att växten i Skåne kallas Per er.

c) Bladen smala; bloraskärmarne hinnartade; kronbladen delade

nästan till basen.

4. Kärrnarven
(Stellaria palustris KeU.)

är mångårig, temligen rak och stadig, fots- eller alnshög, och har 4-

kantig, långt- och upprätt-grenig stjelk. smalt- eller lansettlikt-jemnbreda,

glatta, 1—Ii linie breda blad, och temligen stora, hinnartadt-skärmade

blommor, hvilka vanligen bilda en (upprat) klynnedelad, gles vippa.

Foderbladen äro 3—4 linier långa, spetsade, 3-nerviga, än dubbelt än

obetydligt kortare än kronbladen. Fröhuset är ellipsoidiskt-äggrundt.

Fröen äro knottriga.

Växer på kärrängar och gräsrika stränder, vid diken o. d. i skogs-

mark, i södra och medlersta Sverige (till Ångermanland). — Utbr. ge-

nom Europa undant. det allra nordligaste och Portugal, Spanien, Italien,

Grekland, Turkiet.

Blommar från medl. Juni till Aug. — Är vanligen blåaktigt grön

(o: S. glauca With.), mera sällan klargrön (o: S. Dilleniana Mnch).

Hos de blommor, der kronbladen äro större, äro också ståndarknapparne

stora och väl utbildade, men hos dem med mindre kronblad äro de

små och sterila. — Stjelk eller grenar omvexla från 9—10-blommiga

till endast 1—2-blommiga.

DiLLENius kallade (1719) Kärrnarven Alsine folio gramineo an-

gustiore palustris.
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5. Gräsnarven
(Stellaria graminea L.)

är mångårig, slankig, mereudels 1—1^ fot hög, klart grön, och har 4-

kantig, vanligen långt och m. e. ra, utbredt grenig stjelk, nästan jemn-

sraala eller jemnsmalt-lansettlika, temligen bredbasiga, glänsande, knappt

Ii liuie breda blad och vanligen talrika blommor, hvilka bilda en stor

och gles, utbredt-klynnedelad, hinnskärmad vippa, och äro nästan dub-

belt mindre än hos Kärrnarven. Foderbladen äro lansettlika, 3-nerviga,

vanligen knappast 2 linier långa. Fröhuset är nästan ellipsoidiskt.

Fröen äro knottriga.

Växer på torrare ängar, betesmarker, backar och annan gräsmark,

på gärden och åkerrenar, vid vägar (allm.). — Utbr. nästan hela Eu-

ropa undant. södra Italien och Italiens öar, Grekland; i Caucasien,

Siberien.

Blommar bäst under Juni och Juli, men också senare, icke sällan

ända till långt ini Oct.; mognar från Juli. — Bladen (och skärmbladen)

äro icke sällan hårbräddade vid basen. — Blommorna äro, liksom hos

Kärrnarven, dels ståndarväldiga (o: med stora, rödrajöliga ståndarknappar,

kronan nästan dubbelt större än fodret), dels spirväldiga (o: ståndar-

knapparne små och gulmjöliga, kronan knappt eller icke större än fo-

dret). — Oravexlar (i Lappland) med stadigare stjelk, lansettlika (kor-

tare) blad och endast några magra blomgrenar, mest ur bladvecken (o:

S. juncea Fr. Mänt. III).

TouRNEFORT benämnde (1719) Gräsnarven Alsine pratensis gra-

mineo folio angustiore. Linné förenade under sin St. graminea (fl.

suec.) både denna (hans «) och föregående art (hans |3).

6. SkogSDarven
(Stellaria Friesiana Ser.)

är mångårig, omkring fotshög, och liknar temligen den vanliga Gräs-

narven (föregående art) men är slankigare, bräckligare, sträfvare och till

alla delar spensligare än denna. Bladen äro långa (de nedre icke sällan

2 tum), tunna, jemnsmalt-lansettlika, m. e. m. smalbasiga, nedtill m. e. m.

hårkantade. Blommorna äio mindre än hos föregående och bilda mera

sidovippor. Foderbladen äro mycket svagt 3-nerviga (torra starkare),

lika långa som kronbladen. Fröen släta eller något skrynkliga (icke

knottriga), bruna.

Växer i skogar och fuktig skogsmark, i fuktiga lundar, helst vid

ruttna trädstubbar, på betesmarker kring buskar, i allmänhet mindre

vanlig, men blir stundom ymnig, såsom i vestra Smålands bokskogar.
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— F. ö. endast i Norge, Finland, raedlersta Ryssland, Tyskland (Lauen-

burg, Sudeterna), Tyrolen.

Blommar mest i Juli, Aug.; mognar mest i Aug. — Oravexlar

icke sällan med 4-stiftade blommor.

Fries upptäckte denna utmärkta art vid Femsjö i Småland och

beskref den i sina Novitier (l:a uppl., 1817) under namnet St. longi-

folia (under hvilket namn han också närmare skildrar den i Svensk

Botanik) emedan Bauhin upptagit växten såsom Alsine longifolia m. m.

Men emedan MtJHLENBERG redan beskrifvit en annan nordamerikansk

art under samma namn, har detta icke kunnat bibehållas, utan begagnar

man vanligen det af Seringe till den svenske upptäckarens och bestäm-

marens ära gifna. Jfr likväl Fr. Nov. Mänt. III. Lindblom lemnade

också (i Phys. sällsk. tidskr.) bidrag till artens karakteristik.

7. Rällnarven
(Stellaria iiliginosa Muir.)

är ettårig, slankig, blåaktigt blekgrön, med 4-kantiga, svaga och bräck-

liga, m. e. m. utbredda, vanligen omkring 5 (stundom 10) tum långa

stjelkar. Bladen äro nästan lansettlika, icke sällan nära 4 linier breda,

något köttiga, vid basen hårkantade (svagt), i kanten ofta vågiga.

Blommorna äro små och bilda vanligen små och glesa, hinnartadt-

skärmade bladvecksvippor (stundom äro de nästan ensamma). Foder-

bladen äro nära 1^ linie långa, svagt-nerviga, hinnkantade, mer än

dubbelt längre än kronbladen. Fröhuset är äggrundt; fröen äro knottriga.

Växer vid källor och renare vattendrag, i kärr och våt skogs-

mark, icke sällsynt särdeles i södra och (delvis) medlersta Sverige (men

saknas i Lappland). — Utbr. genom Europa undant. det allra nord-

ligaste samt Italiens öar, Grekland; dessutom i Caucasieu, Siberieu och

Japan (S. undulata Thb. enligt Fr.), i norra Amerika.

Blommar i (Maj,) Juni och Juli; mognar från börj. Juli.

Hos denna (och nästa) art bildar blommans botten en spetsig

pip, i hvilken fruktämnet är nedsänkt (till omkring midten), hvarigenom

ståndarne (och kronbladen) äro mera perigyna än hos de andra ar-

terna och Alsinacese i allmänhet, hvilket förledde St. Hilaire att på

närvarande art grunda ett eget slägte (o: Larbrea). Men detsamma

äger också, ehuru i mindre grad, rum hos både n. 6 och n. 9, lika-

som, men ännu otydligare, hos alla andra slägtets arter, ja KoCH anser

att alla Alsinacese egentligen "böra räknas till perigyna växter".

Linné betraktade Källnarven endast såsom en varietet till Gräs-

narven (o: S. graminea y). Murray uppställde den som egen art (1770).

Hos TABERNseMONTANUS heter den ganska passande Alsine fontana.
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d) Bladen smala; bloraskärmarne bladartade; kronbladen delade

till nära basen.

8. Tjockoarven
(Stellaria crassifolia Ehrh.)

är mang- (eller nästan ett-)årig, merendels 5—6 tura hög (men om-

vexlar till 1 tura), och har temligen stadig stjelk (eller grenar), glatta,

något köttiga och stadiga, lansettlika, äggrundt-lansettlika eller ovala

blad och små blommor, hvilka sitta ensamma i blad- (eller gren-)vecken,

på långa skaft, eller bilda en liten bladskärraad vippa. Foderbladen

äro nästan nervlösa, något kortare än kronbladen. Fröhuset är ägglikt;

fröen äro knottriga.

Växer dels på vestra kusten, helst bland tång, och (sälls.) på

Ölands, Gotlands och Vesterbottens stränder (blir då nästan alldeles

grenad, med nefltryckta, tätbladiga grenar och mera ensararaa bloraraor),

dels i och vid fjelltrakternas kärr och källdrag (då nästan upprat, en-

dast upptill grenig, med glesare och mindre köttiga blad). — Utbr.

Skandinavien, Island, norra Tyskland, Belgien, medlersta och södra

Eyssland.

Blommar från medl. Juni till Aug.; mognar mest i Juli. —
Wahlenberg anmärker (fl. lapp.) bl. a. att den omvexlar än nästan

större än Våtnarven och upprat, än krypande och liten som Krypnar-

ven (Sagina procurabens).

Ehrharp uppställde och beskref först arten i sina Beiträge. En-

NES upptäckte den (1801) i vestra Skåne "sparsamt vid hafsstranden

nära Saltviken, i Löddeköping socken — — ofvanpå den från hafvet

uppkastade halfruttna Tången (Fucus och Zostera), blomraar Aug., Sept."

(Vet. Ak. handl. 1807, med kort beskr.). V\'"ahlenberg faun den i

Lappland. Fries granskar och belyser densarama i sina Novitier och

deras Mantissa III (der han skildrar fyra olika former).

9. Nordnarven
(Stellaria borealis Bi^.)

är (mångårig?) spenslig, rent grön, merendels endast 5—6 tum hög,

och har slankig, slät stjelk, tunna, nästan lansettlika, vid basen hår-

kantade blad och några små blommor, hvilka vanligen sitta ensamma

på skaft ur gren- och bladvecken eller bilda en liten och mager, blad-

skärraad vippa. Foderbladen äro nästan nervlösa, dubbelt längre än

kronbladen, hvilka äro flyktiga (eller alldeles saknas). Stiften äro nor-

malt 5. Fröhusen äro ellipsoidiska ; fröen släta (icke knottriga).
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Växer på fuktig mark i Lapplands och norra Sveriges fjelltrakter.

F. ö. i Norge, Finland, nordligaste och östligaste Ryssland; i norra

Amerika (Förenta Staterna).

Denna, i norra Amerika först bestämda, nordiska art upptog

Wahlenberg i sin Flora lapponica såsom St. uliginosa (incl. nästa art).

Hartman upptog den först som egen art i sin Floras 2:a upplaga (o:

S. alpestris), sedan han i Vet. Ak. handl. 1818 omtalat den såsom var.

till Källnarven, hvaninder han ock i Floraus l:a uppl. inbegriper den.

Vår växt är den större, greniga, mera utvecklade form, hvilken Fries

i Nov. mänt. I upptog såsom St. alpestris a, men sedan (Botan. No-

tiser 1841 och Nov. mänt. III) bestämde och begränsade såsom den

nu i våra Floror upptages.

* Stellaria alpestris Fr liknar till sina kännetecken Skogsnarven, men är slä-

tare, har bredbasigare blad och kronan som hos föregående art. Växer i Lappland,

först anmärkt af Waulenberg och LsesTADius. — Fr. Nov. mänt. I (S. alpestris, b), III.

Fries behandlar i sin Nov, Mänt. III närmare de till grupperna

c och d hörande, egentligen nordiska, arternas karakteristik, synonymi

och historia.

9. Cerastium L.

(Hönsarv Fr.).

Fodret 5(—4)-bladigt. Kronbladen endast klufna, urnupna eller

tandade. Ståndarne 10(—5), stundom 4. Stiften 5, sällan 3 eller 4.

Fröhuset 10- (sällan 6- eller 8-)tandadt (o: bristande endast i spetsen),

med m. e. m. utkrökta tänder, icke sällan smalt, något krökt och horn-

likt (hvadan slägtnamnet o: Horn ört er).

a) Mångåriga (med krypande rot eller rotskott), storblommiga

(o: kronan dubbelt större än fodret). — Fröhuset endast lin-

drigt (eller icke) krökt.

1. Trestiftade Hönsarven
(Cerastium trigynum Vill. — Stellaria cerastoides L.)

är spenslig, mörkgrön, nästan glatt, och har nedtryckta, m. e. m. rot-

slående stjelkar, ensidigt (upptill) småhåriga, 2—4 tum långa, 1—3-

blommiga, uppstående grenar, trubbigt-lansettlika, 3—4 linier långa blad

(de nedre smalbasiga och trubbiga, de öfversta bredbasiga och spetsiga,

skottens icke sällan ensidigt krökta), småhåriga, omkring tumslånga, upp-

stående blomskaft. Foderbladen äro nära 1^ linie långa. Kronbladen

klufna. Stiften merendels 3, sällan 4 eller 5. Fröhuset är nära 3

linier långt, vanligen 6-tandadt, trindt-äggrundt (något kägellikt).
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Växer i fjellen (de högre) på snövattnade eller annars fuktiga

ställen. — Utbr. nästan alla Europas alper (undant. Greklands, Turkiets);

Island.

Linné anmärkte denna art i Lule-Lappmark, men upptog den icke

i Flora lapp. ("in Fl. lapponica omisi obscuram plantam") utan först

i Flora suec. (andra upplagan), der han också beskrifver den i korthet,

Wahlenberg skildrar den närmare i sin Flora lapponica. Wahlberg i

Svensk botanik.

2. Fjell-Hönsarven
(Cerastium alpinum L.)

har merendels 3—5 tum höga, nästan uppräta, 1—3-bloramiga stjelkar

jemte kort-krypande och rosettlika bladskott, lansettlikt-elliptiska eller

lansettlika (vid roten omvändt-äggrunda) blad, smalt hvitaktigt-hinnkan-

tade blomskärmar och ^ tum breda blommor (bland de största i släg-

tet); kronbladen omkring 4 linier långa, tuklufna. Foderbladen äro

bredt och hvitt hinnkantade. Fröhuset, också omkring 4 linier långt,

nästan trindt. Vanligen är den hvitaktigt luden eller t. o. ra. tätt

uUhårig, mera sällan (Lappland, Herjedalen) glatt eller nästan glatt.

Växer mest på torrare ställen i fjellen (allm.), samt på Randklö-

ven i Medelpad; dessutom sparsamt på Hunneberg (der den 1859 upp-

täcktes af Lindberg). — Utbr. nästan alla Europas (undant. Greklands)

alper och högre berg; Caucasien, Siberien, Grönland och hela arktiska

Amerika; Island, Spetsbergen.

Linné upptäckte arten (som svensk) under sin lappska resa, an-

märkte också dess båda varieteter och frågar (Fl. lapp.) hvad orsaken

månde vara till glattheten hos den ena och hårigheten hos den andra

då båda växa blandade. Växten är, säger han, för sina breda, snö-

hvita kronor, en behaglig syn i våra fjelldalar. Wahlenberg anmärker

att den vexlar mycket till bladens bredd och beklädnad samt till blom-

mornas antal: ju bredare blad desto hårigare och ju smalare vanligen

desto glattare. Wahlberg skildrade och LaesTADius tecknade i Svensk

Botanik båda varieteterna. Lindblom beskrifver utförligt arten och dess

varieteter i Physiogr. sällsk. tidskrift.

* Cerastium latifolium L. liknar mycket deu vanliga Fjell-Höusarven, men

har ovala blad, okantade (eller nästan okantade) blomskärmar och alldeles rakt fröhus.

Växer på några fjellar i Lappland. Lindplom, som anmärkte växten på Dovre, beskrif-

ver den utförligt i Phys. sällsk. tidskrift.

3. Fält-Hönsarven
(Cerastium arvense L.)

har nästan uppräta, korthåriga (småludna), vanligen 6—8 tum höga.
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ö—13-blommiga stjelkar (grenar) jemte (talrika) krypande och uppsti-

gande, täta bladskott. Bladen äro vanligen nästan jemnsmala eller

jemnsmalt-lansettlika, spetsade och sraåhåriga, sällan endast hårbräddade

eller glatta; i bladvecken icke sällan små bladknippen (o: outvecklade

grenar). Blomskärraarne äro bredt hinukantade. Blommorna äro bland

de största i slägtet; kronbladen omkring 4 linier långa, tuklufua. Frö-

huset är nära 3 linier långt.

Växer på torra ängar och öppna backar i Skåne och Elekinge,

på Oland och Gotland ; f. ö. endast på några spridda ställen i östra

Sverige (och Vermland). — Utbr. genom nästan hela Europa; i Sibe-

rien, på Kamtschatka; i det nordligare Amerika; dessutom i Chili och,

enligt D. Hooker, vid Cap Horn på strandklipporna, vid Magelhaens

sund, samt ymnig på Eldslandet och Falklandsöarne.

Blommar i (Juni,) Juli, Aug. — Förekommer mycket sällan (på

Gotland) längre hårig, med bredare och trubbigare blad.

Linné anmärkte först denna art på Högsta backar i Skåne (i

hans Flora suecica upptages den som endast skånsk). "Fröhuset liknade

ett kohorn. — Håren utsilade ett slem" (Skåne-resan sid. 208).

Wahlberg anmärker (Sv. Bot.) att växten är en trogen följesla-

gare till kalken eller andra yngre bergarter. — Med sina stora, rent

hvita blommor är Fält-Hönsarven troligen den vackraste bland våra Ce-

rastier och liksom föregående art (C. alpinum) att räkna till prydligare

Alsinacéer.

b) Tu- eller ettåriga (stundom något varaktiga), sraåblommiga;

kronan icke eller obetydligt större än fodret.

4. Vanliga Hönsarven
(Cerastiuiii vulgatura L.)

är mest tuårig (stundom ettårig, stundom något varaktig), mörkgrön och

vanligen korthårig, merendels 5—8 tum hög och flerstjelkig. Stjelkarne

äro nederst tryckta till marken och slå der icke sällan rötter; annars

äro de knäkrökt- uppstående, nedtill vanligen mörkröda; deras hår äro

utstående. Bladen äro tilltryckt-håriga, merendels äggrundt-aflånga, de

nedre smalt omvändt-äggrunda. Blomvipporna äro vanligen glesa; skär-

marne hinnkantade. Kronbladen knappt eller något längre än fodret

(omkring 2J^ linier), tuklufna. Fröhuset är dubbelt längre, trindt (nä-

stan cylindriskt), krökt.

Växer på ängar, betes- och andra gräsmarker (också i skogar),

på backar, gärden och odlade eller grusiga ställen, vid vägar och gator
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(allm.). — Utbr. genom hela Europa; i Algerien, Caucasien, Siberien,

norra Amerika o. a.

Blommar vanligen hela sommaren (Juni—Sept.), men kan också

vara utblommad redan vid medl. Juli; mognar från slut. Juni, börj.

eller medl. Juli. Blommorna äro, liksom hos många andra Alsinacéer,

meteoriska och öppna endast då solen skiner. — Omvexlar klibbhårig

(särdeles upptill) och blir (på våtare mark) stundom (i södra Sverige)

nästan glatt (o: C. holosteoides Aspegr.). Bladen omvexla icke sällan

nästan lansettlika, stundom (Gotland) nästan jemubreda. — I Lappland

(och Jemtland) växer en märklig varietet med något större blommor och

nästan ovala blad. — Hos magra och spensliga stånd äro blommorna

stundom endast 5-ståndrade.

* Cerastium viscosuiii L (Fr.). Ettårig (stundom nästan tuårig), blekgrön, långt

och vRuligeu klibbigt hårig (särdeles upptill). Bladen nästan runda, rundadt-elliptiska

eller trubbigt-ovala (o= C. ovale Pers.). Blommorna mindre, nästan gyttrade (»: C.

glomeratum ThuilL); skärmarne nästan alla gröna (okantade), jemte foderbladen skägg-

håriga. Fruktskaften icke längre än fodret, raka och utstående. Fröhuset glänsande-

halmgult; fröen knoUriga endast i kanterna. — Växer på åkrar, gärden och andra od-

lade eller gödda, helst gräsiga eller grusiga, ställen, vid diken och vägar, i södra och

medlersta Sverige (och Ångermanland). Blommar i .Juli och (bäst) Aug., Sept.; börjar

mogna med Aug.

Dessa båda nyss skildrade arter (C. vulgatura och C. viscosum)

hafva alltid varit mycket bortblandade och uppfattats olika, hvarigenom

deras synonymi blifvit särdeles invecklad. För att tydligare visa detta,

upptaga vi här, enligt Fries' Novitier (ed. II), hvilket arbete utgör en

vigtig källa för kännedomen om våra Cerastier, de båda arternas syno-

nymer, så vidt de förekomma hos svenska botanister:

Cerastium vulgatum. Cerastium L. lapp. n. 193. — Cerastium L.

Fl. suec. ed. I, n. 379 « och Resorna. — C. vulgatum Loefl. it. hisp.

n. 43 (Löflings utmärkta, under vistelsen i Madrid efter Madrider-

exemplar gjorda, beskrifning blir således "fons speciei primarius"). — L.

spec. ed. II, p. 627. — Whlnb. Flora suec. (utesl. L. mänt.). — C.

vulgäre och C. triviale Lk. Hartm. Handb. äldre uppl. (namn, antagna

för att slippa det omtvistade vulgatum).

Cerastium viscosum. Cerastium n. 379 /3 L. suec. ed. I. Ce-

rastium viscosum (3 ed. II. C. vulgatum L. suec. ed. II (men endast

med hänsyn till beskr.). Mänt. p. 390. — Whlnb. (suec. utesl. cit.

från Linnés resor och varr.) och andra svenska botanister. C. glo-

meratum Thuill. Hartm. somliga uppl.
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5. Raggiga Hönsarven
(Cerastium strig-osum ¥v.)

är ettårig, vanligen 5—8 tura (men omväxlar större och mindre), blek-

grön, beklädd med långa och temligen styfva, nästan tilltryckta, grå-

aktiga hår. Stjelken är merendels upprat och temligen enkel. Bladen

äro smalt-elliptiska eller äggrundt-ovala. Blomvippan är gles; skärmarne

äro gröna (okantade) och jemte foderbladen skäggiga i spetsen. Kron-

bladen äro tydligt kortare än de nära 2 linier långa foderbladen (o:

C. brachypetalum Pers.), tuklufna. Fröhuset är endast något längre

än dessa, rakt och bredt (bukigt).

Växer på torrare backar i Skåne och Halland, på Öland (Borg-

holm) och Gotland (sälls.), samt på några spridda ställen i Blekinge och

Småland. — Utbr. genom Europa undant. det nordligaste och Holland,

Brittanien, Portugal, Spanien, Corsica, Sardinien, Greklands öar, Turkiet;

i Algerien, Caucasien, Siberien. — Blommar i Maj, Juni.

Fries upptäckte (såsom svensk) denna art i Halland (på Oland

1818) och beskref den i sin Flora hallandica under det väl valda nam-

net C. strigosum. I sina Novitier belyser han densamma ytterligare,

hvarvid han anmärker att Persoons (egentligen Desp.) namn (C. brachy-

petalum) väl är äldre, men mindre karakteristiskt och egentligen ut-

märker en spensligare form, hvilken stundom (t. ex. vid Fogelsång i

Skåne) växer bland buskar under det den egentliga C. strigosum växer

bredvid utom desamma. Dertill kommer (enligt Fr. i Bot. Not. 1858)

att Persoons ursprungliga art, bl. a. enligt "äldre authentiska exemplar

af Guepin", är C. viscosum eglandulosum,

* Cerastium glutinosum Fr. Kort- och mycket klibbigt körtelharig, vanligen

biekgröu, temligen stadig, (vipp-)grenig och 2—4 tum hög (omvexlar 1—5 tum och

stundom mörkgrön). Bladen ovala eller äggrundt ovala; skärmbladen gröna eller mycket

smalt hinnkantade. Foderbladen något längre än de tuklufna kronbladen. Fröhuset nä-

stan rakt och bukigt, dubbelt längre än fodret. — Växer på öppna och torra, sandiga

backar i Skåne och Blekinge, pä Öland, Gotland och Kinnekulle (teml. sälls.). Blommar

i Maj. — Fr. Nov, l:a uppl. (Öland 1818), Fl. hall. — Htn Handb. — Fr. Nov.

mänt. II.

6. Femståndrade Hönsarven
(Cerastium semidecandrum L.)

är ettårig, liten och spenslig, endast 1—2 (äldre 3—4) tura hög, enkel

eller grenig, upprat eller uppkrökt, blekgrön, vanligen gråaktigt (och

icke sällan klibbigt) sraåluden. Bladen äro sraalt-elliptiska eller ovala,

de nedre oravändt-äggrunda (smalt). Blomvippan upptill gyttrad, slutli-

gen nästan flocklik (fruktskaften två eller tre gånger längre än fodret);

skärmarne mycket hinnaktiga, i spetsen glatta och småtandade. Foder-
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bladen endast något öfver linielånga, längre än de urnupna eller tan-

dade kronbladen. Ståndarne 5. Fröhuset är rakt eller nästan rakt,

äggrundt-trindt, nästan dubbelt längre an fodret.

"Växer på torra, öppna backar, magra gärden och åkerrenar i södra

och raedlersta Sverige, allmän och sällskaplig. — Utbr. genom Europa

undant. det allra nordligaste och Portugal, Spanien, Italiens och Grek-

lands öar; i Barbariet, Caucasien.

Blommar i April, Maj; mognar mest redan i Maj och borttorkar

sedan snart. — Förekommer stundom tunnt hårig, ja på ett ställe i

Blekinge alldeles glatt, spensligare (o: C. macilen tum Aspegr.). Denna

varietet är ganska utmärkt; Fries kallar den "varietas nobilissiraa" och

säger att den bibehåller sig vid odling. — Blommorna lära stundom

bli fyrtaliga.

Linné anmärkte denna art i Skåne och Småland (ymnig) samt

på Polacks-backen vid Upsala. Han skildrar den bra i sin Flora sue-

cica ed. II. Redan Bromelius upptager växten (i Chloris gothica).

7. Fyrståndrade Hönsarven
(Cerastium tetrandrum Curt.)

är ettårig, 2—4 tum hög, klibbigt-körtelhårig, temligen spenslig, gles,

nästan armlikt grenig. Bladen äro smalt elliptiska, de nedre nästan

spadlika; skärmbladen stora (de nedersta större än de närmaste bladen),

bredt-äggrunda, äggrundt-ovala, elliptiska eller nästan rundade, alldeles

gröna. Kronbladen urnupna, kortare än fodret. Ståndarne och de an-

dra bloradelarne äro vanligen 4. Fröhuset är vanligen 8-tandadt, knappt

längre än fodret.

Växer på Bohusläns öar (vid Göteborg). — F. Ö. på Slesvigs

vestkust, på Hollands, Englands och Skottlands kuster, på Frankrikes

vestkust, Spaniens nordkust.

Blommar i Maj. — Förekommer stundom med 5-taliga blommor.

En högst utmärkt art, som till blommornas fyrtal liknar en Sa-

gina. Smith räknade den också till detta slägte och kallade den S.

cerastoides, under det Reichenbach på densamma grundade ett nytt

(Esmarchia). Hos oss har Lindeberg genom sina undersökningar och

sin kritik (Novit. Fl. Suec. 1858) gjort denna art riktigt känd äfven

som svensk.

Fries anmärker (i Novitierna) att det råder en på sitt sätt ganska

märklig analogi mellan de sraåblommiga Cerastii-arterna och en del ar-

ter i slägtet Myosotis, med hvilket de gamle botanisterna förenade de

förra i anseende till deras likhet i hårighet, blad m. m. Sålunda mot-

svarar C. vulgatura M. silvatica, C. viscosura M. arvensis (intermedia),

Syman. Sr. Faneroa, •

'
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C. strigosum M. hispida, C. glutinosum M. versicolor, och C. semide-

candrura M. stricta. De likna hvarandra dessutom till varaktighet,

blomningstid och växställen (så att de till och med icke sällan växa

blandade). — Alla arterna kunna omvexla med eller utan körtelhår

utom C. glutinosum., som alltid har sådana.

9. Molosteitm L.

Fodret 5-bIadigt. Kronbladen (smala) endast smånaggade eller

nästan 3-tandade (snedt-urnupna). Ståndarne 3(—5). Stiften 3. Frö-

huset uppbristande med 6 tillbakakrökta tänder.

1. Sandarven
(Holosteum umbellatum L.).

En ettårig, blåaktigt grön, merendels 3 eller 4 tum hög, temli-

gen spenslig och nästan glatt ört med ovala eller äggrundt-lansettlika

blad och flockvisa, hvita eller något blekröda blommor. Stjelken eller

stjelkarne äro upptill bladlösa, men klibbhäriga, omkring 5-bloramiga,

med ett litet svepe af nästan äggrunda fjäll. Blommorna äro temligen

slutna. Fröhusen äro äggrundt elliptiska och hänga nedåt; fröen plattade

(sköldlika).

Växer på torra, sandiga marker, gärden och åkerrenar i Skåne,

på Oland och (jotland och ett par ställen i Blekinge. — Utbr. nästan

hela Europa undant. det allra nordligaste och Skottland, Irland, Corsica,

Sardinien, Greklands öar; i Algerien, Syrien, Caucasien.

Blommar i April (stundom redan i Mars), Maj.

"Naturen", anmärker LECoa, "uppenbarar också i sina obetydligaste

och obemärktaste alster skaparens allt ordnande makt. Men sådana,

mindre ansenliga, växter väcka knappt någon annans uppmärksamhet än

botanistens; så ock den tidiga Sandarven. Redan under vintern ser man

dess små bläaktiga och icke sällan något rodnande bladrosetter, hvilka

snart alstra en stjelk, krönt med en liten flock, hvars blommor, ännu

tveksamma och slutna, hänga mot stjelken, på sina långa, ledade skaft.

Men solen, genom en af sina strålar, har utsatt bröllopstiraraan. Den

äldsta blomman höjer sig och lemnar sina systrar; hon öppnar för ljuset

sitt foder och sina kronblad. Ett moln bortskymmer solen eller ett

oväder uppstår; blomman sluter sig och återtager sin förra ställning.

Följande dagen, om solen åter kallar, är der en syster som svarar,

lyser en stund och bortgår, sedan en tredje o. s. v. ända till dess alla

blommorna utslagit. Fröhusen intaga sedan samma plats som knop-

parna. De utväxa hastigt, och då de äro mogna, uppreser det rörliga

skaftet dem i samma ordning sora förut blommorna. De öppna sig
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au och redan vårens vindar kringströ fröen. Då den egentliga blom-

stertiden börjar, finnes af Sandarven qvar endast minnet".

Ehuru denna växt i allmänhet är temligen yrnnig på för den-

samma passande mark, var den länge okänd som svensk, kanske förbi-

sedd för sin tidiga blomning (Fr.). Ahlqvist upptäckte den vid Cal-

mar (meddelande den åt Pries, som upptog den i sina Novitier ed. I,

1814) och på Öland (Flora Runsten., 1815).

1((. .%B'enai*ia L.

Fodret 5-bladigt. Kronbladen helbräddade eller nästan helbräddade.

Ståndarne 10. Stiften 3. Fröhuset kortare- eller längre-6-skaligt.

a) Fröen med stor, hvit ärrknöl, glänsande släta (Moeh-
ringia).

1. Skogsnarven
(Arenaria trinervia ]..)

är ett- t eller tu-)årig, mjuk och nästan slaakig, vanligen 5 eller 6

lum (omvexlar 3—8), merendels flerstjelkig eller långt grenig, nästan

klynnedelad, blekgrön, korthårig (tätare eller glesare) eller nästan glatt,

med hårkantade, äggrunda, 3- (eller 5-) nerviga, i— 1 tum långa blad

(de nedre långt skaftade). Blommorna sitta ensamma på från gren-

vecken utgående, i spetsen nedåt krökta skaft. Foderbladen äro längre

än kronbladen, lansettlika, hinnkantade, spetsiga, tätt-3-nerviga, med
starkare (kölad) medelnerv. Fröhusen luta (eller hänga) och äro kor-

tare än fodret; deras skal utrullade i spetsen.

Växer i skogar och lundar, på skogsbackar vid gärdesgårdar och

på andra skuggiga, muUrika ställen upp till Lappland, — Utbr. genom

nästan hela Europa; i Caucasien, Siberien.

Blommar bäst i Juni (och Juli); mognar redan från medl. Juni.

— Enligt Euprechts iakttagelser skall växten vara tuårig emedan den

aldrig blommar samma år fröen utsås.

Skogsnarven älskar, såsom dess namn antyder, skogarnes skugga,

och den bosätter sig gerna på bara ställen under träd, stundom t. o.

m, på multnande trädstubbar, och alltid kläder den bra med sin glada

grönska. Den har någon likhet med den vanliga Narven (Stellaria

media), hvadan namnet. — De gamle botanisterna tyckte att bladen

liknade vissa Groblad och kallade växten Alsine, Arenaria m. m. planta-

ginis folio.
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b) Fröea utan ärrknöl, knottriga eller rynkiga (matta).

2. Vanliga Sandlingen
(Arenaria serpyllifolia L.)

är ettårig, vanligen endast 2—4 tura hög, något gråaktig genom korta

och täta hår, flerstjelkig. Stjelkarue äro upptill klynnegreniga; de ligga

vanligen m. e. ra. ned på marken; au bilda de en gles och temligen

mångblomraig vippa, än äro de endast 1—3-blommiga; utom den kortare

hårigheten äga de icke sällan längre och körtelbärande hår. Bladen

äro endast orakring 1\ linie långa och 1 linie breda, äggrunda, spetsiga,

något tjocka, under otydligt 3-nerviga (torra flernerviga), oskaftade, hår-

bräddade (de öfre icke sällan körtelartadt-). Foderbladen äro nästan

lansettlika, spetsade, något kölade, på utsidan (icke sällan) körtelhåriga,

nära 1| linie långa. Kronbladen äro smalt-äggrunda, nära dubbelt kor-

tare än fodret. Fröhusen äro uppräta, nästan lika långa som foder-

bladen.

Växer på öppna backar och andra torra, helst grusiga eller leriga

ställen, på åkrar, vid vägar, allni. (men i Lappland nästan icke alls).

Blommar i (Maj,) Juni (och Juli); börjar mogna redan i Juni,

men fyllda fröhus kunna icke sällan träffas ända till hösten. — Utbr.

genom hela Europa. Vid Catania på Sicilien fann förf. växten alldeles

mogen, nästan torr redan i raedl. Maj.

De gamle botanisterna kallade denna växt Alsine minor (Fuch-

sius 1542), Alsine minor raulticaulis (Bauhin 1571) m. ra. — Den

lilla örten lärer, isynnerhet yngre, vara ett ganska godt "fogelgräs".

* Arenaria Kothica Fr. Ettärij;, nästan glatt och rent grön, endast ett par

tum hög, men storblommigare än den vanliga Sandlingen. Stjelken merendels delad

långt ned i nästan uppräta, enkla, 2—3-blommiga grenar. Bladen ovalt-äggrunda (smal-

basiga). Foderbladen äggrundt-lansettlika, spetsiga, tydligt nerviga (åtm, torra), kortare

än kronan (och fröhuset). — Väser på Gotlands och Kinnekulles torra kalkhällar. Blom-

mar i Juni, Juli. — J. P. RosÉn upptäckte denna art pä Gotland 1816— 18 och

Wahlenberg bekantgjorde den under benämningen Arenaria ciliata |3 raulticaulis (Act.

Ups. VIII). Sedan (1821) fann Wahlen^berg densamma på KinnekuUe. Fkies beskref

den såsom egen art i Mänt. II (med anm.). Jfr Mathesii uppsats i Botan. IvTotiser för

1854.

3. Norska Saodlingeo
(Arenaria norvegica Gnnn.)

är något mångårig, glatt, med talrika och något varaktiga, pä marken

utbredda bladskott och greniga blomstjelkar, hvilka hos den svenska

växten, som utgör en högfjells-varietet, (o: A. humifusa Whlnb.), äro

endast en eller annan tum länga. Hos denna äro blommorna nästan

dolda mellan de blad, som sluta de mycket korta, 1(—2!-blommiga
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blomgrenarne (o: egentl. blomskaft nästan saknas). Bladen äro nästan

tunglika, trubbiga, nervlösa; blomgrenarnes nästan tegeilagda, I linie

breda. Foderbladen äro äggrunda, svagt-3-nerviga, kortare än kron-

bladen och fröhuset. Ständarne långa.

Växer i Lule-Lappmark, pä fjellet Lilltokins branter. — F. ö. i

Norge och Skottland, på Island.

Wahlenberg upptäckte denna art (som svensk) och skildrade den

(med anmärkningar) i sin Flora lapponica.

2. ALSINE^.

Fröhusets tänder eller skal lika många som stiften. Kronbladen

nästan alltid hvita. — Stipler inga.

ti. Honkenya Ehrh.

(Hallanthus Fr.)-

Fodret 5-bladigt (köttigt). Kronbladen hela. Ståndarne 10. Stif-

ten 3. Fröhuset (nästan klotrundt 6-ribbadt) länge köttigt, slutligen

3-skaligt (till omkring midten), med läderartade skal. Fröen endast

3—5, men ganska stora (relativt), nästan ägg- eller päronlika.

1. Saltarven
(Honkenya peploides Ehrh. — Arenaria peploides L.).

En mångårig, köttig, glänsande glatt ört med vanligen nedtryckt,

5—15 tum lång stjelk eller stjelkar, h vilka vanligen äro motsatt-gre-

niga (men ena grenen mindre) och tätbladiga med (korsvis motsatta)

ovalt-äggrunda blad, men också, särdeles då de äro längre (10—15 tum),

kunna bli enklare och glesbladiga, med smalare, nästan lansettlika blad.

Blommorna äro enstaka, på skaft från de öfre blad- och grenvecken,

nästan tvåbyggare. Foderbladen äro 1 -nerviga, trubbiga, hos de spir-

väldiga blommorna längre än kronbladen, hos de ståndarväldiga icke.

Vid de 5 yttre ståndarnes bas äro två (vid hvar) stora, nästan klot-

runda, perigyna körtlar. Fröen äro glänsande.

Växer på sandiga hafsstränder. — Utbr. Skandinavien, Island,

Spetsbergen, norra och medlersta Eyssland, Brittanien, norra Tyskland,

Holland, Belgien, Frankrike, Spanien, Portugal.

Blommar från medl. eller slut. Juni till Aug. ; mognar under Aug.

och börj. Sept.

Hela växten är salt, luktar fisk, och åstadkommer bitter smak då

den tuggas, men lärer likväl, stufvad, kunna ätas som Portlake ( Portu-

laca), med h vilken den äger någon likhet i anseende till bladen, hva-

dan också Bachin (1671) kallade Saltarven Alsine litoralis foliis portu-
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lacae. — Dea upptages redan bland Fuiréns halländska väster (o: Portu-

laca marina). Linné upptäckte den på Öland, 1741, 19 Juni (beskr.

Olands-resan sid. 151).

IS. Aliäine Whlnb.

(Nörel-slägtet).

Fodret 5-bladigt. Kronbladen hela (eller endast intryckta). Stan*

darue 10 (8, 5). Stiften 3. Fröhuset 3-skaligt (bristande ända till

basen). — Små örter med (trubbigt) syllika eller nästan jemnsmala blad.

1. KlibbnörelD
(Alsine viscosa SL-hreb.)

är ettårig, merendels 2 eller 3 tum hög (omvexlar 1—5), upptill körtel-

hårig (klibbig), och har syllika, (vid basen) trenerviga blad. Stjelken

är upprat, långt ned klynnegrenad, bildande en gles bloravippa; blom-

skaften äro alltid raka och bli slutligen längre än bladen. Foderbladen

äro linielånga, syllikt-lansettlika, 3-nerviga, hinnkantade, längre än de

nästan ovala, smalbasiga, mycket små kronbladen. Fröhuset är vanligen

kortare än fodret; fröen äro svagt knottriga (o: Sa b u Ii na Rchb.).

Växer på sandslätter och gärden vid Skånes östra kust. — Utbr.

nästan hela Europa undant. det nordligaste; i Caucasien, vestra Siberien.

Blommar i Juni, Juli. Blommorna äro meteoriska. — Vid Ca-

tania på Sicilien var Klibbnörelu mogen redan i raedl. Maj.

Klibbnöreln anmärktes först, som svensk, vid Raflunda i Skåne

(1816) af D:r Forsander, som Fries kallar "socius suavissimus" (Fr.

Nov. ed. 1, 1817).

2. Raknörela
(Alsinc stricta Whlub. — Spergula stricta Sw )

är mångårig, med talrika rot- och bladskott, så att den bildar täta

(och breda) tufvor. Hela örten är glatt och icke sällan något röd-

brun, äldre rak och 2—3 tum hög, blommande lägre och slankigare.

Bladen äro syllika, nästan trådsmala, något trinda, nervlösa, icke sällan

krökta (något ensidigt). Blomgrenarne äro smala men raka och upp-

räta, antingen enkla och 1-blommiga eller delade i 2 eller 3 långa, 1-

blommiga, oberäknadt skärmbladen bara, grenar; de bära endast ett och

annat bladpar. Foderbladen äro äggrundt-lansettlika, nästan nervlösa,

linielånga, nästan slutna (såsom hos Spergula), knappt kortare än de

nästan elliptiska, smalbasiga kronbladen. Fröhuset är äggrundt, något

längre än fodret; fröen äro skrynkliga (o: Als inan the Fnzl).
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Växer på torrare, gräsiga branter i de högre fjellen. — Utbr.

Norge, Sverige, Lappland, England, Jura-bergen, Oberbayeru, Salzburg,

Lombardiet.

SwARTZ uppställde, beskref och tecknade först denna art (Vet. Ak.

handl. 1799). Han upptäckte den i Lule-Lappmark. Om växten, så-

som SwARTZ anser, är Sagina n. 158 L. Fl. lapp., hade också Linné

funnit den "in alpibus lapponicis". Wahlenberg meddelade i Flora

lapponica sina iakttagelser om densamma och upptog den i det slägte,

der den nu har sin plats. Wahlberg skildrade och LaesTADius tecknade

den i Svensk Botanik. Lindblom anmärker (Phys. sällsk. tidskr.) att

den är mindre tätt tufvad än de båda nästa arterna, emedan dess tal-

rika, mycket greniga stjelkar sprida sig vidt omkring i mossan.

* Alsine biflora Whlnb. (Stellaria biflora L.). Kotstocken måiiggrenig med gle-

sare skott, icke sällan bildande tämligen stora tufvor. Bladen lansettlikt-syllika, nästan

plana, rakt utstående. Stjelkarne merendels 2- (stundom 1- eller 3-)blommiga, vanligen

endast 2 (1—3) tum länga, men temligen bladiga och stadiga, upptill småludna. Foder-

bladen 1 1/2 linie långa, lansettlika, trubbiga, 3-nerviga, iiägot kortare hn de nästan af-

langa, smalbasiga, stundom blekröda, icke sällan uruupna kronbladen. Fröhuset smalt»

nästan dubbelt längre än fodret. — Växer j)ä något vattnade branter eller dylika fuk-

tiga ställen i de högre fjellen (allm.). — LiNlNE upptäckte arten under sin lappska resa

och beskref den i Flora lapponica. Swartz skildrade den (med teckning) i Vet. Ak.

handl. 178(1; sedan beskref också Wahlenberg densamma i sin Plora lapponica. Wahl-
berg omtalade och LaesTADius tecknade den i Svensk Botanik. Också Lindblom be-

skref noga denna art (Phys. sällsk, tidskr. i.

3. Rödnöreln
(Alsine rubella Whlub.)

är mångårig, mindre än de näst föregående, och bildar små men täta

tufvor. Bladen äro jemnsmala och lansettlikt-syllika, starkt 3-nerviga.

Blomstjelkarne bära endast ett eller annat bladpar och äro nästan upp-

räta, nära hårsmala, 1-blommiga, vanligen endast turashöga, upptill kort

och temligen glest (körtel)håriga. F'oderbladen äro spetsadt-lansettlika,

3-nerviga, längre än de rödletta (äggrundt-ovala) kronbladen. FTÖhuset

är något längre än fodret; fröen äro skrynkliga (o: Tryphane Fnzl).

Växer på steniga och bara ställen, i Torne- och Lule-Lappm*

högre fjelltrakter (sälls.). — Utbr. Skottland, Norge, Lappland, arktiska

Ryssland, Grönland, Island, Spetsbergen.

Wahlenberg upptäckte (år 1800) Rödnöreln på toppen af Lyngene

tind i norska Nordlanden (omkring 3000^) samt beskref och tecknad-

den i sin Flora lapponica. Wahlberg skildrade och LaesTADius teck-

nade sedan densamma i Svensk Botanik.
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IS. Sagin» Fozl.

(Hönsbet Fr.)

Fodret 5- eller 4-bladigt. Kronbladen hela eller intryckta (ägg-

runda). Ståndarne 10, 5 eller 4. Stiften 5 eller 4. Fröhuset 5- eller

4-skaligt. — Små örter med mycket smala blad,

a) Blommorna (typiskt) 5-taliga. Ståndarne vanligen 10. (Sper-

gellae Rchb. Spergulge sp. L.).

1. Knutnarven
(Sagina nodosa Fnz). — Spergala nodosa L.)

är raångArig och vanligen raångstjelkig; stjelkarne omkring 3—4 tum

långa, på bara ställen nedtryckta eller nästan utbredda, annars ra. e.

ra. uppräta, enkla eller greniga, glatta eller, särdeles upptill, körtel-

håriga. Bladen äro trådlikt-syllika, trubbiga, de nedersta (knippade) ^—

|

tum långa, de andra sraånigom kortare och de öfre skenbart kransvisa

genom de små bladknippen (korta grenar), som sitta i vecken, och hvar-

igenom bloragrenarne bli liksom knutiga. Blommorna äro alltid upp-

räta; kronbladen 2 eller 3 gånger längre än de trubbiga foderbladen.

Växer på stränder, på uttorkade kärrängar, betesmarker och fuk-

tigt-sandiga ställen. — Utbr. norra, medlersta, vestra och östra Europa.

Blommar i Juli och Aug.; mognar från medl. eller slut. Juli. —
Blir i Lappland mindre och mindre knutig.

Linné omtalar denna art redan i sin Flora lapponica, och på

Thorsborgen på Gotland iakttog han densamma "copiosissiraa". Han

ansåg den vara ettårig. Bauhin kallade (1671) växten, med hänsyn

till dess knutighet, Alsine nodosa gerraanica, Ruppius (1718), i anseende

till dess växställe, Arenaria palustris.

2. Sylnarven
(Sagina subulata Prsl. — Spergula sultulata Sw.)

är mångårig, med utbredda eller tufvade stjelkar, hvilka uppbära ett

1—2 tum långt, upprätt, 1-blommigt (körtelhårigt) blomskaft. Då väx-

ten utblommat bli blomskaften omkrökta i spetsen, men räkna åter sedan

fröhusen tömt sig. Bladen äro kölade, jeransmalt-syllika, med en lång

och smal udd, vanligen glest hårkantade. Foderbladen äro trubbiga med

(inkrökt) udd, omkring lika långa som kronbladen.

Växer på fuktiga klippor och andra magra och öppna ställen,

allmän vid Bohusläns, Hallands och nordvestra Skånes kuster, annars

sälls. (Vestergötland, Småland, Oland). — F. ö. utbr. Danmark, södra

Norge, Brittanien, Belgien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Italien, Sieben-

biirgen. — Blommar i Juni, Juli.
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SwARTZ upptäckte denna art samt beskref och tecknade den först

i Vet. Ak. handl. för 1789. Han nämner såsom växställen "Alingsås,

Orust (lieut. Gyllenhal), Torekow (Retzids), Halland (Osbeck)". Sedan

fann Fries den i Småland, Wahlberg vid Göteborg, Ahlöuist på

Öland o. s. v. Men Linné menar säkerligen denna art då han i Vest-

göta-resan säger "Spergula etc. n. 378 växte här på klipporna, men sig

sjelf så olik att vi knappt kände henne, om icke dess 5 pistiller röjt

henne etc."

* Sagina nivalis Fr. (Spergula nivalis Lindbl.'. Mångårip, endast tumshög,

Tanligen tufvad och med nästan tegellagda blad (meu omvexlar med slaka och gles-

bladigare grenar). Bladen äro bredbasigt-syllika, spetsade, med udd. Blommorna små,

nästan uppräta; krou- och foderblad nära lika långa. — Viixer (sälls.) p.^ uagra Ijell i

Lappland och pä Helagsfjeilen i Herjedalen (uppt. pä fjellet Ripanes vid Torne-träsk .if

Fkistedt 18.5.3. Vet. Ak. Förh.).

* Sagina saxatilis Wirnm. (Spergula saginoides Sw.). Svagt mångårig, med

kort (niistan från roten) utbredda eller en liten tnfva bildande, bladiga grenar, hvilka

bära de omkring 3/4 tum långa blomskaften. Bladen smalt-syllika, under kölade, nästan

uddlösa. Blommorna lutande, stundom fyrtaliga; kronbladen vanligen knappt kortare

än fodret, mera sällan mycket små eller inga. — Växer mest i fjelltrakterua (allm.),

men också i andra lägre nordliga trakter till Ångermanland (Täsjöberget) och Medelpad

(Liden socken). — Swartz (uppt. vid Areskutan) Vet. Ak. handl. 1789 (med fig.j,

Wahlenberg Fl. lapp. Wahlberg (och LaesTADius) Svensk Bot. Lindblom i Phys.

Sällsk. lidskr.

b) Blommorna (typiskt) 4-taliga. Ståndarne vanligen 4. Kron-

bladen mycket små eller inga (Sagina L.).

3. KrypDarven
(Sagina prucnmbena L.)

är egentligen ettårig, men blir varaktigare genora sina talrika, en eller

annan tum långa stjelkar, hvilka äro trådsmala, slaka, nedtryckta och

vanligen slå rötter nedtill. Bladen äro smalt (nästan syllikt) jemnbreda,

vanligen uddspetsiga, glatta, de nedersta gyttrade; i vecken icke sällan

mindre bladknippen (eller grenar). Blommorna äro nästan gröna, på

enstaka, från stjelkarnes både spets och sidor (vanligen ur bladknip-

pen) utgående, merendels omkring ^ tura långa, smalt trådlika, uppräta

blomskaft, hvilka mot frömognaden bli omkrökta i spetsen. Foder- onh

kronblad (stundom 5) äro trubbiga, men de sednare saknas icke sällan.

Ståndarne omvexla från 4 till 8, stiften 4 eller 5.

Växer på barare gärden och betesmarker, stränder, fuktiga åkrar

och andra odlade ställen, vid vägar och diken, helst på sandig mark,

allmän och ymnig. — Utbr. genom hela Europa; i Barbariet, Cauca-

sien, Siberien.
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Blommar fråu omkring medl. Maj eller börj. Juni till Sept. ; mog-

nar från medl. Juni.

4. Raknarven
(Sag-ina atricta Fr.)

är ettårig-, vanligen 2—3 (sällan 4—5) tum hög, med ensam, rak och

äldre teraligen stadig, merendels, isynnerhet nedtill, mörkt violettbrun

stjelk, som stundom är enkel och enblommig (dä mycket liten), men

vanligen delad upptill (klynnelikt) i raka blomgrenar (någon gång utgå

grenarne nära marken och äro knälikt-uppkrökta). Bladen äro köttiga

(nästan trinda), något syllikt jemnsmala, glatta, trubbiga (men torra

kortuddiga). Blommorna äro alltid iippräta och sakna kronblad ; foder-

bladen äro trubbiga.

Växer vid vestra, sÖdra och östra Sveriges (t o. m. Smålands och

Gotlands) kuster, på eller nära stränderna (helst klippiga eller steniga).

— F. ö. pä Norges, Danmarks, Hollands, Tysklands, Frankrikes, Bel-

giens, Brittaniens, Asturiens, Corsicas, Sardiniens, Siciliens, Dalraatiens

kuster (också på Malta enligt Fr. Nov.).

Blommar från Maj till Aug. Vid Messina på Sicilien samlade

förf teraligen mogna exemplar redan d. 4 April. — På mycket våta

ställen blir stjelken svagare och grönare, mera nedtryckt (S. mariti-

m a Don).

Fries uppställde denna art i Liljeblads Floras 3:e upplaga (Sper-

gula Sagina stricta) och i sina Novitiers första (Sagina stricta). Han

upptäckte den vid Cimbritshamu, skildrade och belyste den i sina

Novitier.

* Siigiiia ciliata Fr. Ettårij;:, med utbredda eller uppkrökta (men aldrig rot-

siaende), 'J—3 tum långa, ganska smala, merendels rödaktiga, greniga (talrika) stjelkar.

Bladen jemDbma]t-.sylIika, uddspetsiga, vid basen m. e, m. härkantade. Blommorna gan-

ska smä (mindre än hos föregj, deras skaft temligen langa, hårsmaia, mot frömognaden

omkrökta i spet-sen. Kronbladen flyktiga, stundom inga. Fodrets 2 inre blad trubbiga,

men de '-i yttre uddspetsiga. — Växer pä gärden och (trädes)åkrar i Skåne (sälis.) och

pä Domsö i Bohuslän, — Blommar i Maj, Juni. — Fr. i Lilj. 3:e uppl. (Sperg. Sagina

ciliata). Nov. ed. I. Uppt. vid Ystad.

* Sagina apetala L. (var. caespitosa F. Aresch.), som är ettårig, och har

körtelhärig stjelk, alltid uppräta blommor, växer i Skåne, pä sandiga betesmarker söder

om Steashuvud.

2. SPERGULE^.

Fröhusets skal lika många som stiften. Kronbladen hela, röd-

letta eller hvita. — Bladen m. e. ra. trådlikt jemnsmala, med hinn-

artade atipler.
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fii. !§|>ergula L.

Fodret 5-bladigt. Kronbladen hvita. Ståndanie 10 eller 5. Stiften

5. Fröhuset bristande till omkring (nedom) raidteu; fröen runda, ra. e.

m. kantade. — Ettåriga örter med fria stipler och nästan trinda (trådlika)

blad, hvilka äro skenbart kretsvisa genom bladknippen i vecken; blom-

raorna i gles knippklase; stjelkar och grenar knöligt svällda vid lederna.

1. Åkerfrylet (Åkerspergeln)
(Spcrgula arvcnsis L.)

ar mörkgrönt, klibbigt-körtelhärigt eller m. e. m. glatt, vanligen 5—10

tum högt (men oravexlar både mindre och större), temligen slankigt och

något vattigt. Roten är blekt-gråbrun, nästan lodrät, med utbredda

grenar. Bladen äro jemnsmalt-trådlika, rännlade på undre sidan och

kuUriga på den öfre. Ståndc.rnc vanligen 10, stundom (särdeles hos

mycket små exemplar) 5. Fröen äro nästan klotrundt linslika, med

emal, slät, ringlik (hinu)kant; deras disk är än hvitt- eller brunaktigt-

vårtig, än (hos en odlad var.) värtlös och endast svagt punkterad (svart).

Växer på (sandiga) åkrar, åkerrenar och andra odlade ställen (som

ogräs), i dikeskanter, på sand- eller grusmarker, stränder (allm.). —
Utbr. genom nästan hela Europa; i Algerien, Siberien; inkoml. i norra

Amerika (Canada till Georgien).

Blommar i Juli, Aug. ; mognar i Aug., Sept.

Skulle man döma efter blotta utseendet, så blefve denna ört icke

bland de första, hvarpå man med sin uppmärksamhet föUe, ty växten

är nog klen och spinkug säger Bergius i sitt tal om svenska ängs-

skötseln. Åkerfrylet har likväl länge varit kändt som foderväxt, ehuru

det tidtals kommit ur bruk, emedan dess odling dels icke allestädes

lönar sig, dels också är förenad med åtskilliga olägenheter. Emellertid

utgör det, isynnerhet grönt, ett begärligt kofoder, som ger god och

ymni;^- mjölk och godt smör. Det kan också temligen lätt torkas till

hö. Odlad på någorlunda god jord, blir växten alnshög, glatt, större

till alla delar (o: "Spergula maxima"). Denna varietet och den s. k.

Spergula sativa (med hvitare och något bredare hinnkant på fröen) äro

bäst passande till odling. Åkerspergeln, säger Wahlberg, kan odlas

på all lätt jord, men på mager blir afkastningen naturligtvis mindre.

"Den fortkommer på en så lös sand, att ganska få andra örter der ut-

härda. Spergeln är egentligen en betesväxt, men som sådan af verk-

ligt värde, mindre för mängden af sin afkastning än för godheten deraf.

Den är en af de mest närande växter och synnerligen begärlig för

kreaturen. Mest begagnas den för får och kor, hvilka sednare derefter

leraua mycken och god mjölk, hvaraf ett särdeles godt smör viauea.
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Den kan äfven göras till hö och med större lätthet än man af väx-

tens saftighet skulle förmoda. Detta hö skadas nemligen mindre under

torkningen af regn än andra foderslag". Som växten utvecklas hastigt,

kan den, åtminstone i landets sydligare delar, sås och skördas två gån-

ger om året på samma plats. — Fröen ätas af höns och andra foglar

och lära också kunna malas och blandas bland mjöl till nödbröd.

2. Bergfrylet
(Spergula Morisonii Bor.)

är blåaktigt grönt och vanligen glatt (men stundom körtelhårigt upptill),

merendels 5— 6 tum högt. Stjelken är smalare men stadigare och

starkare ledad än hos föregående art. Bladen äro kortare, nästan trinda,

släta. Ståndarne vanligast 5. 'Fxöen plattade, nästan kaklika, med

knottrig rand och bred, strålstrimmig, blekbrun hinnkant.

Växer på berg och klippor, torra (sandiga) backar, mindre all-

män, i nordligaste Sverige sällsynt och i Lappland icke alls. — Utbr.

Skandinavien, Holland, Tyskland, Belgien, Frankrike o. a.

Blommar i Maj, Juni. — Blommorna äro sällan öppna, enligt

F. ScHULTZ endast kl. 2—4 e. jn.

Fries upptog först denna art bland svenska växter i sin Flora

hallandica (1818). Nästan samtidigt anmärkte Wahlenberg densamma

xn] Upsala (Flora upsaliensis), och Hartman upptog den i sin Floras

l:sta upplaga (1821), — allt såsom Spergula peutandra L., med hvilken

den ansågs identisk. Men Boreaus o. a. undersökningar ha visat att

denna utgör tvenne arter och att den växt, LiNNi: närmast menade med

S. pentandra och hvilken han noga kände genom Loefling, mest till-

hör södra Europa. Th. Fries fastade, i Botan. Notiser för 1857, först

uppmärksamheten på att vår art tillhör Boreaus Spergula Morisonii.

t5. Ijeplgonitm (Fr.) Wahlb.

(Fjällnarv-slägtet).

Fodret 5-bIadigt. Kronbladen m. e. m. blekröda. Ståndarne

10(—3). Stiften 3. Fröhuset 3-skaligt (till basen); fröen nästan päron-

lika, äggrunda eller rundade. — Vanligen flerstjelkiga och m. e. m.

nedtryckta örter, glatta eller (särdeles upptill) ra. e. m. beklädda med

körtelhår. Blommorna i knippklasar.

I. Hafsfrylet
(Lepigonum inarinum Wahlb.)

är mångårigt, till alla delar större än de andra arterna, något köttigt,

nästan glänsande och gulaktigt grönt, med omkring 5 tums eller högre,

något platta, temligen stadiga stjelkar och jemnsmala, halftrinda, trub-
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biga blad; stiplerua slidlikt-sammanvaxta nedtill, breda, spetsiga. Blom-

ställningen är nästan bladlös, med upptill svällda grenar. Kronbladen

äro större än hos de andra arterna, äggrunda, blekt-rosenröda. längre än

foderbladen. Fröhuset är trindt-äggrundt, något uppblåst, nära 4 linier

långt, nästan dubbelt längre än fodret, glänsande. Fröen äro plattade,

nästan runda, bruna med hvit, bred och strimmig hinnkant, släta. —
Roten är stark, utvändigt gråbrun.

Växer på vestkustens yttersta stränder, särdeles på gyttjiga ställen,

vid vattenkanten. Har också anmärkts på några ställen i Småland och

på Gotland, men åtminstone den gotländska (o: L. fasciculare Löunr.)

är något olika vestkustens. — Blommar i Juli och Aug. — Utbr. kring

nästan alla Europas kuster.

Den, som hos oss först klart framställde denna utmärkta art och

utredde dess skillnad från närstående arter, var Wahlberg (i Flora gotho-

burgensis och Svensk Botanik). På sistnämnde ställe skildrar han dea

noga och bestämmer på samma gång närmare sin (Fl. gothob.) Lepi-

gonum medium, men hvilket nam.n han anser böra ändras till L. sali-

num (Alsine salina), för att undvika bortblanduing med Linnés Alsine

media. Wahlenberg, som i Flora suecica också ganska väl skildrar

arten (o: Alsine marina), anmärker i Flora lapponica att fröens disk ar

genomskinlig, så att den kretslika grodden med sina två hjertblad ganska

tydligt synes igenom den.

* Lepigonum salinum Fr. (Nov. mänt. III). Tu- eller ettårig;. Blomstälinin-

gea bladig. Kronbladen aflåuga, blekröda eller nästan hvita. Fröhuset trubbigt-3-kaD-

tigt, omkring 2 1/2 linic långt, 1/3 Ifngre än fodret. Fröen släta, dels hiunkantade,

dels okantade. — Växer pä hafsstränderna och blommar i Juli, Aug. — Först bestämd

af Wahlberg i Flora gothoburgensis (o- L. medium).

* L. neglectum Kiudb. Fröen svagt-knottriga. Växer pä stränder och sandiga

ställeu (i södra och medlersta Sverige). Först funnen i Blekinge (J. Ankarkrona 1855:

Bot. Not. 1857).

* L. medium Fr. Ettårig eller varaktig (perennerande). Stjelkarne triada. Bla-

den spetsade men uddlösa. Blomställningen bladig, dess grenar nästan jemnsmala. Kron-

bladen blekröda eller hvita, afiänga. Fröhuset endast något längre än fodret. Fröen

släta, alla eller nästan alla okantade (nästan päroulika). — Växer pä gator och vid be-

bodda ställen, på fuktig mark, i södra och medlersta Sverige (sälls.). Blommar i Juli,

Aug. — Hartman upptog först denna växt såsom art i 2:a uppl. af sin Flora {^- Al-

sinella media). Fries beskref den närmare i Nov. mänt. III (Lepigonum).

2. Rödfrylet
(Lepigonum rubrum Fr — Arenaria rubra L. a)

är ettårigt eller något varaktigt, merendels temligen blåaktigt grönt,

och har trinda och smala, icke sällan talrika, vanligen 3—5 tura långa,

stjelkar och trådsmala, plattade, uddspetsiga blad, hvilka icke sällan bli
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skenbart kretsvisa genom bladknippen (grenar) i vecken; stiplerna äro

spetsade, sargade, sinsemellan fria. Blomställningen är bladig, dess gre-

nar korta och jemnsmala. Kronbladen äro äggrunda, rosenröda, kortare

än foderbladen. Fröhuset är nästan lika långt som fodret (omkring 1|

lini%). Fröen äro småknottriga, omvändt-äggrundt-vigglika, nästan tre-

kantiga, okantade (mycket små).

Växer pa torra eller sandiga ställe»), såsom backar, gärden och åkrar

(der den vanligen blir större), vid vägar och gator, på bara stränder.

Blommar (och mognar) från Juni till Sept. (bäst i Juni, Juli). —
Utbr. genom hela Europa; i Caucasien, Siberien; i norra Afrika, norra Ame-

rika o. a. — Vid Palermo samlade förf. mogna exemplar redan i medl. April.

Enligt Linné "vaknar" Rödfrylet (öppnar blommorna) mellan kloc-

kan 9 och 10 f. m. och "somnar" (sluter dem) mellan 2 och 3 e. m.

Enligt Wahlberg öppna alla arterna sina blommor mot middagen. Ge-

nom sina rosenröda blommor är, utom annat, växten iitmärkt i sin

ordning i allmänhet och särskildt frän de närslägtade Spergulas, hvadan

Bauhin (1571) kallade den Spergula purpurea.

* Lepigonum laxiflorum (Kindb.) och L. radicaiis (Kindb.), två arterf?),

som komma mycket nära den föreg.. iiro anmärkta på några ställen i medlersta och

Testra Sverige. Uppt. vid Carlstad (KijNdberg 1850), på Gotland (M. Floderus och

W. STENHA50IAR, 1855}.

Linné antog, ehuru såsom två varieteter, blott en enda Fjällnarv

(Arenaria rubra), hvilket, såsom han sjelf säger (Fl. suec), "multis para-

doxon videbitur". Den på backar och torra ställen växande (Röd-

frylet) var «, de andra på hafsstränderna växande arterna utgjorde (j,

hvarmed han dock närmast menade L. marinum, såsom synes t. ex.

af citatet ur Vestgöta-resan sid. 148 (der beskr. "Arenaria maritima"

på holmen Billingen vid Göteborg). — Wahlenberg (Fl. suec.) antog

två arter, Wahlberg (Fl. gothob.) tre; Fries (Nov. mänt. III) fyra.

Slutligen lemnade Kindberg i Botan. Notiser för 1857 en "Öfversigt af

de skandinaviska arterna af slägtet Lepigonum", deri nya arter tilläggas.

XIIX. ELATINEJE.

fl. Elatine L.

Fodret 3—4-deladt. Kronan 3- eller 4-bladig. Ståndarne 3, 6 eller

8. Stiften 3 eller 4. Fröhuset 3- eller 4-rummigt. Fröen strimmiga

(både längs och tvärs), talrika. — Små ettåriga vattenväxter med (hos

våra arter) motsatta, skaftade blad och i bladvecken ensamma blommor.
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1. Lonkesarven
(Elatint- Hydropiper L., Oeder).

En bland de minsta fanerogamer, endast 1 eller 2 tuno, vanligen

krypande och rotslående, så att den nästan ständigt eller tidtals står

under vatten. Under vattnet är den större och nästan genomskinligt

grön, men utom detsamma eller på uttorkade ställen vanligen rödaktig.

Både stjelk och grenar utveckla merendels rötter (ganska smala) från

det ena bladvecket och blommor ur det andra. Bladen äro omvändt-

äggrunda, spadlika eller nästan elliptiska. Blommorna oskaftade eller

nästan oskaftade; kronbladen 4, rosenröda, klolösa, men saknas icke

sällan (under vatten); ståndarne 8. Pröhuset är 4-rumraigt och liknar

merendels, till utseende och storlek, något ett litet pepparkorn, hvadao

artnamnet Hydropiper (o: Vattenpeppar).

Växer vid sötvattensstränder, vanligen i eller under vattnet, i di-

ken och dammar. — Utbr. norra och medlersta Europa, England, Ir-

land, Frankrike, Lombardiet, Ungern, Siebenbiirgen.

Blommar nästan hela sommaren. — Fröhuset är vanligast plattadt,

med krets- eller hästskolikt krökta frön; mera sällan är det rundadt

med nästan raka frön (o: E. o rtho sperma Diiben).

BuxBAUM kallade (1728) Lonkesarven Hydropiper, h vilken benäm-

ning Linné antog till artnamn, men förstod derunder också nästa art.

* Elatine callitric höides Rupr. (E. triaiidra anct. suec). Nägot slörre än

deu vanliga arten. Bladen bredare, mindre skaftade. Kronblad och ståndare 3. Frö-

huset 3-rummigt; fröen nästan ralca. — Växer vid sötvattensstränder, men sällsyntare

och på mycket mera spridda punkter än föregående art Blommar (bäst) i Juli, Aug.

* Elatine hexandra DC. Blommorna på 1— 2 linier långa skaft. Kron-

bladen 3. StåudRrne (>. Fröhuset 3-rummigt. — Växer vid sötvattensstränder, meu
endast vid Göteborg och på ett par ställen i Dalsland och Vermiand. — Inom Sverige

först funnen (vid Göteborg) af M. W. v. DiiBE.M (1839).

Om Elatine slägtets inhemska arter meddelade V. DiJBEN i Botan.

Notiser för 1839 en uppsats, deri han granskade deras kännetecken

och beskref E. orthosperraa. Jfr också Fr. Nov. mänt. III.
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SVENSKA FÄNEROGAMERNA
och deras natur-hisioiia.

L. CUGURBITACEiE.

fl. Bryonia L.

1. Hundrovan
(Bryonia alba L ).

En rnångärig; ört, som på den lån^a och svaga men mycket gre-

niga, 5-kantiga stjelken (eller stjälkarna) har — bladen motsatta —
långa, trådsmala och skruflikt vridna klangen, medelst hvilka den

klättrar, icke sällan mer än 3 alnar (hvadan växten stundom kallas

Helgereva). Roten är grenig, hvit, och blir ansenlig, ofta armstjock;

"den Ökas årligen till sin köttmassa, men alla sugkärl bortdö om hö-

sten och nya utvecklas om våren" (Dir. Stenberg) Bladen äro vexel-

visa, handlikt 5-flikiga, tandade, knölprickigt sträfva, stundom nära hands-

breda. Blommorna äro sarabyggare (stundom nästan tvåbyggare), gul-

gröna, klasvisa; ståndarbloramorna nästan dubbelt större än spirblom-

morna. Fodret är 5-klufvet, kronan 5-delad, nätådrig. Ständarknap-

parna äro 5 (enrumraiga), men strängarna endast 3 (o: tvä ståndare

sammanväxta). Stiftet är 3-klufvet; märkena stora. Frukterna äro

bärlika, 5—6-fröiga, klotrunda, svarta, stora som små ärter (bredare

än blomman på desamma).

Växer mest vid gärdesgårdar, häckar och annan stängsel, helst i

eller nära städer och byar, i södra och medlersta Sverige. — Blom-

mar i Juni, Juli, (Aug.); mognar sent pä hösten. — Utbr. nästan

endast medlersta och östra Europa; Caucasien.

Hundrovans örtstånd luktar vämjeligt och intet kreatur utom ge-

ten äter det. Roten, hvilken också kallas Quesrot, har samma lukt,

är besk, och hyser, isynnerhet om våren, en mjölklik men skarp saft.

Om man skalar och rifver den nyss upptagen, tillslår litet vatten,

Ny nian. Sv. Fanerog. II,
^



pressar satsen genom glest linne och lemnar vätskan i hvila, erhåller

man på botten ett hvitt mjöl, hvilket, behörigen tvättadt med kallt

vatten och torkadt, kan användas som stärkelse (och nödbrödsärane).

Vigtigare torde likväl roten vara i medicinskt hänseende såsom berömd

mot vattensot, andtäppa m. m. Det är saften, som härtill, särdeles

på landet, användes om våren, då man intager den, 1 matsked i sen-

der, mot nämnde åkommor. För att bäst och lättast erhålla den-

samma, brukar man urhålka roten upptill och täcka gropen med den

urskurna biten; saften samlar sig då i hålet och tillvaratages. Man
lärer också bruka att om qvällen fylla hålet med öl eller dricka, som

morgonen derpå intages; härtill kan ock nyttjas socker, hvilket under

natten smälter. Hoten kan också begagnas på det sätt, att 2—3 lod

rot, lindrigt krossad, lägges på ^ stop vin eller starkt öl, hvilket se-

dan drickes till ett eller flera glas om dagen. Färska rotens verkan

är starkt diuretisk och våldsamt laxerande. Utvärtes använd har den

botat vattenaktiga svullnader på benen o. d.; rodnar huden.

De växter, hvilka under sin vegetations-period i rot eller rotlika

delar liksom upplägga, magasinera, rikligare förråder af närings-ämnen,

bli gerna benägna att komma tidigt i växt och äro i allmänhet mindre

än andra underkastade väderlekens vexlingar. Så gömmer också Hund-

rovan riklig näring i sin rotknöl. Våren utvecklar ur densamma

bladiga skott, hvilka i den stora roten ha ymnig näring och derföre

växa ganska fort. Mot de första bladen svara inga klangen, men snart

utbildas sådana, hvilka i början äro hopdragna, men sedan sträcka ut

sig, liksom sökte de stöd åt den svaga stjelken. Den sednare vrider

och vänder sig åt olika håll under det den utväxer. Klängena haka

sig stadigast fast då de, såsom vanligen händer, efter att ha vridit

sig ett antal hvarf, stadua, kröka sig något utan att vrida sig, och

helt tvärt vända sig för att åter börja sina vindlingar, men i motsatt

riktning. På detta sätt kan växten nästan omöjligen lösryckas, ty om
någon orsak tvingade ett klänge att rulla upp sig i en viss riktning,

skulle det alltid förbli fästadt i den andra.

Eedan Bauhin (1623) kallade Hundrovan Bryonia alba (baccis

nigris). I Fuchsii Historia heter den Vitis alba.



LI. RIBESIACEiE.

1. Bibe^ L.

Foderbrämet skål- eller klocklikt, 5-cleladt. Kronan 5-bladi^, li-

ten. Ståiidarne 5. Stift 2, m. e. m. hopväxta. Bäret under blom-

man, 1-rummigt, krönt med det vissnade foderbrämet. Fröen talrika,

slemmiga. — Buskar med handverviga, i knoppen hopveckade blad;

blommorna med ett litet skärm. Enligt Dir. Stenbergs iakttagelsei'

bilda de nya rötter om hösten, 18—20 dagar innan de fälla bladen,

a. Grenarna (vanligen) taggiga. Blommorna på enkla eller

2(—3)-greniga skaft, hängande. (Grossularia).

1. Stickelbärs-busken
(Ribes uva crispa L.)

är 1| eller icke sällan 2 alnar hög och ganska taggig; taggarna mest

3-greniga (grenarnas ombildade stödblad). Bladen äro mindre än hos

de andra arterna, 3(—5)-flikiga, under (eller på båda sidor) småhåriga,

deras skaft (nedtill) kantade med nästan hvita, långa, greniga (körtelbä-

rande) hår. Fodret klocklikt, dess flikar nedtill röd- eller hvitaktiga.

Kronbladen äro kort-spadlika (nära oravändt-äggrunda), nästan hvita

eller något rödaktiga. Fruktämnena äro vanligast sraåludna och de

mogna bären glatta (gula eller blekgröna), söta; men icke sällan äro

bären i alla åldrar körtelhåriga, mörkgröna (o: Krusbär, R. Grossu-
laria L.) o. s. v.

Växer på backar, vid vägar, byar och gårdar på landet, i steniga

skogsdungar, i södra och medlersta Sverige. Odlas också mycket, för

bärens skull, i trädgårdarna, der den varierar temligen, t. ex. med både

enkla och 2- eller 3-greniga taggar; med röda, alltid glatta bär, båg-

likt utkrökta grenar (d: E. reclinatum L.). — Blommar i (April,)

Maj; mognar mest under Juli. Bladen utslå (i medl. Sverige) redan

i April, tidigare än blommorna. — Utbr. nästan hela Europa; Algerien,

Caucasien.

Krus- och Stickelbärens användning torde vara bekant. Såsom

syrligt söta och aromatiskt slemmiga, helsosamma, kylande och läskande,

ätas de allmänt både råa och syltade; råa böra de likväl icke ätas

omogna. Dessutom äro de, hvilket redan Prof. Bergius — hans

krusbärsvin var mycket beröradt — visade, ganska goda till vinbered-

ning; till Liljeholmens omtyckta viner användas de mycket. Stickelbär



duga också till ättika och bräavin. Slutligen kan vederbörligen beredd ull

färgas violett med saften. Ora bären läggas i torra buteljer, hvilka en

stund nedsättas i kokande vatten och sedan korkas och hartsas väl,

hålla de sig länge, åtminstone i någorlunda god källare. Retzius be-

rättar huru de sålunda bibehållit sig ypperligt i nio år. — Den od-

lade buskens bär variera mycket: glatta och ludna, större och mindre,

gulaktiga, gröna och röda, tunn- eller tjockskaliga, runda och lång-

runda. Smak och mognadstid äro ock olika. Genom buskens omplan-

tering, t. ex. hvart femte år medelst afläggare, och tillbörliga ans, bli

bären tunnskaligare, större och saftigare, isynnerhet i god och lös jord

med soligt, dock icke mycket torrt, läge. — F. ö. är Stickelbärsbusken

ganska användbar till häckar.

Vårsolen väcker Stickelbärsbusken redan tidigt, så att dess ny-

utvecklade blad bidraga att kläda våren i dess gröna skrud. Särdeles

på skyddade och soliga ställen fägnas ögat af den taggiga buskens

späda grönska, medan ännu marken omkring kan vara helt grå. Då

synas ännu de gulaktiga taggarna bra och bryta sig väl mot den hvit-

gråa barken och de lifligt gröna unga bladen. De sednare äro i

knoppen vikta i tre veck utmed de tre större nerverna, hvadan de

bilda 6 intill hvarandra lagda ytor.

I Fuchsii Historia (1542) heter Stickelbärsbusken, med hänsyn

till sina krusiga blad, Uva crispa, hvadan dess artnamn. Namnet

Grossularia förekommer redan hos Ruellius (1537).

b. Grenarna tagglösa. Blommorna i 5—00-bloramiga klasar.

(Ribesia).

2. Svartvinbärs-busken
(Ribes nigrum L.)

blir merendels omkring 2 alnar hög, med slaka och temligen utbredda

grenar. Bladen äro 3- eller nästan 5-flikiga, vanligen dubbelsågade,

under beströdda med pricklika, gula och glänsande körtlar. Blom-

klasarna äro glesa, hängande, sraåludna; skärmarna syllika. Foderbrämet

är kort-klocklikt, utvändigt småludet, vanligen brunaktigt; pipen körtel-

prickig. Kronbladen äro äggrunda eller elliptiskt-äggruuda, gulgröna

(eller blekt grönbruna). Stiften alldeles sammanväxta (o: si. Botryo-

carpum A. Rich.). Bären svarta, klotrunda, aromatiskt söta.

Växer i fuktiga lundar och skogar, vid skuggiga stränder och

klippor, särdeles vid Torne Lappmarks elvar och i hela norra skärgården

ända till Stockholm; vid Mälaren, i Halland, Bohuslän och Skåne.

Odlas också allmänt i trädgårdar, då bären bli större än i vilda till-



ståndet och kunna variera alltid gröna. — Blommar i Maj till ini

Juni; mognar omkring medl. Juli. — Utbr. hela Europa utom det syd-

liga; Siberien.

Svartvinbärs-busken utmärker sig genom sin hartsartade, egen-

domliga lukt, hvilken nästan liknar den hos vägglöss eller katt-urin och

är starkast hos bladen, emedan dessa, såsom vi sett, äro bäst försedde

med de körtlar, hvilka orsaka lukten. Bladen anses uretiska och så-

som bra svettmedel och användas till dekokt mot gikt och utslag (o:

Folia tenera Ribis nigri Pharm.). Helt nyss utslagna, kunna de lämp-

ligen nyttjas till thé i stället för ostindiskt. Bären, hvilka i Norrland

kallas Distron eller Tis t ron, i Halland Solbär, ätas allmänt både

råa och syltade med socker; kokas dessutom till gelé. De äro (ky-

lande och) antiseptiska (hindrande röta), hvadan deras användning i

medicinen (o: Baccoe llibis nigri Pharm.). Såsom mos och till gurgel-

vatten anses bären nyttiga i halsäkommor. Både godt vin och en god

sommardryck (^svartvinbärs-vatten] kan beredas af deras mörkröda saft,

hvilken förvaras på väl korkade buteljer och nyttjas till soppor o. d. i

hushållet under vintern. Genom saftens kokning med socker och brän-

vins tillsättning erhåller man den i vattuskräck berömda Svartvinbärs-

Ratafian. Friska blad och qvistar, lagda på bränvin, borttaga vid-

bränd lukt eller smak hos detsamma och ge det vacker färg. — Bu-

sken är lätt att plantera med rottelningar (i skugga). Upptages redan

i Bauhins Historia (1650) såsom llibes nigram (folio olente).

3. Rödvinbärs-busken
(Ribes rubrnm L.)

blir 2 eller icke sällan 3 alnar hög, med temligen glesa, men stadigare

och mera uppräta grenar. Bladen äro trubbigt (3—)5-flikiga, starkt

sågade, hos den vilda busken under ra. e. m. håriga (eller slutligen

glatta). Blomklasarna äro vanligen glesa, slaka och glatta; skärmarna

rundadt-äggrunda. Fodret är nästan skållikt (temligen platt), glatt.

Kronbladen äro spadlika, grönaktiga. Bären klotrunda, röda (sällan

hvita), sura.

Växer i lundar eller stenig skogsmark, vid skuggiga berg, på

skogsängar. Odlas dessutom allmänt i trädgårdar. — Blommar i Maj

(, Juni); mognar med Juli. — Omvexlar, isynnerhet i Lappland och

norra Sverige, med ludnare blad och tätare och stadigare, småhåriga

blomklasar, brunaktiga blommor. — Utbr, Europa, det sydöstliga och

sydligaste nästan undantagna; i Caucasien, Siberien, på Kamtsohatka.

Liksom de svarta Vinbären, användas också de röda mycket i

hushållet, isynnerhet, kokade med socker, som sylt eller till vinbärs-
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vatten såsom en kylande och läskande somraardryck. Syltade, eller

som gelé, äro de ganska utmärkta. För vinberedning äro de särdeles

tjenliga, hvarom äldre rön stå att läsa i Hushålls-Journalen 1776, Eetzii

Flora Oeconoraica o. a. I sednare tider har Revisorn i Riksbanken

C. M. Lindquist anställt lyckade försök med viners beredning af Ribes-

arternas bär (för desamma erhöll han 1836 Landtbruks-Akademiens "Meka-

niska Stipendium"). En af de pressar, hvilka han konstruerade för sagde vin-

beredning, utgör nu, sedan han å densamma gjort några för ändamålet nö-

diga förändringar, en bland botanister mycket spridd, särdeles praktisk växt-

press, bestående af tvenne brädskifvor, hvilka tryckas mot hvarandra

medelst ett tåg, som vindas kring en öfver den öfre på tvären anbragt

vals medelst en jernten, som trades i å samma vals borrade hål. —
Numera drifves sådan vinberedning fabriksmessigt och särskilt har, så-

som bekant, Liljeholmens vinfabrik visat sig kunna med fördel och i

större skala tillgodogöra såväl dessa "nordens drufvor" (Vitis vinifera

Ribes silvestris dicta etc. Rudb.) som Stickelbär o. a. Dessutom

lerana också de röda Vinbären ättika. Icke eller sakna de använd-

ning i medicinen utan nyttjas, såsom lösande, kylande, stillande och

antiseptiska (hindrande röta), i febrar, hvadan de sedan gammalt (o: Ri-

bes officinarum Bauh.) finnas på apoteken (o: Baccpe Ribis rubri

Pharm.).

Också denna art planteras lätt med rottelningar och sticklingar.

Den odlade busken har i allmänhet större både blad och bär än den

vilda, och de sednare, hvilka omvexla röda, köttröda och hvita, ha en

behagligare syra än i vilda tillståndet. På Gotland och i Götarike

i allmänhet, åtminstone det sydligare, lära båda Vinbärs-arterna van-

ligen kallas Rips, Reps (Svart- eller Röd-). Den sistnämnda lärer i

Dalarna kallas Öbär.

4. Måbärs-busken
(Ribes alpinum L.)

blir vanligen 2 eller 3 alnar hög, med smärta grenar, är vanligen nä-

stan tvåbyggare (mångbyggare) och har mest 3-flikiga, starkt och ojemnt

sågade, under glänsande-glatta, ofvanpå tilltryckt-gleshåriga blad och

uppräta, körtelhåriga blomklasar, hvilka utvecklas samtidigt ur med bladen

gemensamma knoppar. Hanblommornas klasar äro gulare, icke sällan 20-

blommiga, men honblommornas vanligen endast 3—5-blommiga, grönare.

Blomskärmarna äro lancettlika, långa. Kronbladen spadlika, hvitaktiga.

Bären äro bredt-ellipsoidiska, gulröda, nästan smaklösa.

Växer i bergiga eller steniga skogar och lundar, på skogsbackar

och -ängar, men icke i Lappland, icke i Bohuslän, Halland och Ble-



kinge. — Blommar i Maj till börj. Juni; mognar slut. Juni till medl.

eller slut. Juli. — Utbr. nästan hela Europa, undant. isynnerhet Grek-

land, Italiens öar, Portugal, Spanien; i Caucasien, Siberien, på Kamt-

schatka.

Måbärsbusken sällskapar icke sällan med Stickelbärsbusken och vi-

sar sig gerna bland Hägg och andra lundens buskar, mest utmärkt

genom bladens glänsande undersida och de slutligen röda bären. De

sednare äro inuti slemaktiga (o: Degbär), smaka något äckligt-sötaktiga

och sakna egentlig användbarhet (o: K o bär), men lemna näring åt

foglar. Bladen ätas gerna af kreaturen. Till mindre häckar är busken

tjenlig emedan den tal att klippas och blir ganska tät. Dess ved är

hård och seg, så att den kan nyttjas till räfspinnar, tänder i väfskedar

o. d. — lledan Bauhins Historia (1650) upptager Måbärsbusken såsom

Eibes alpinum (dulce), en benämning, som synes mindre passande för

en alldrig riktigt alpinsk men dereraot på slättland eller lägre berg

icke sällan allmän växt.

LII. RHAMNEiE.

1. Rliaiiiaiiis L.

Fodret skål- eller bägarlikt, dess bräm slutligen kringskuret-loss-

nande. Kronbladen mycket små men nästan omslutande ståndarne.

Frukten ett klotrundt, 2—4-fröigt stenbär. — Mindre (3—6 alnars)

träd eller buskar med små blonamor. De bilda sina nya rötter

("sugkärl") om våren enligt Dir. Stenbergs iakttagelser.

1. Brakveden eikr Tostet
(Rhamnus Frangula L.)

har temligen smärt stam (den når 3—4 tum i omkrets) och något

bräckliga, vexelvisa, torn (tagg) lösa grenar och smågrenar med brun- eller

svartaktig, hvitgrått prickig bark. Knopparna äro bara. Bladen äro

vexelvisa, nästan elliptiska men något spetsiga, eller äggrundt-ovala, hel-

bräddade; deras sidonerver 12—16, nästan raka och parallela (ribblika).

Blommorna bilda små flockar i bladvecken och äro tvåkönade, 5-bladiga och

5-ståudrade; kronbladen hvita eller något rödaktiga, ståndarknapparna

nästan svarta; stift 1 med knopplikt märke. "Bären" äro 2—3-steniga,

omogna först gröna, sedan röda, mogna slutligen svarta, mindre än

nästa arts. Fröens hjertblad platta. — Koten har röd bark och saknar

pålrot (enligt Dir. Stenberg).



8

Växer i lundar, skogar och skogsängar (isynnerhet fuktiga), på
skyddade stränder. — Blommar bäst under Juni till medl. Juli (mog-

nar i Juli och Aug.), men utvecklar också sednare, under nästan hela

sommaren, blommor, samtidigt med både mogna och omogna "bär",

något som annars icke äger rum hos våra träd men dereraot mycket

hos de vaiina ländernas. Icke sällan kan man nedtill på en gren se

mogna (svarta) bär, högre upp omogna (rÖda och gröna), och högst

upp blommor, som icke hinna utbilda bär. Bladen affalla tidigt. —
Utbr. nästan hela Europa utom Grekland, Italiens öarj Caucasien, vestra

och södra Siberien.

Tostet (Jemtl.), eller såsom det också i de södra landsorterna

kallas Tröske, Torste eller Tros te, har skör, hvitgul ved (kärn-

veden rödaktig), hvilkens bräcklighet eller sprödhet gifvit anledning så-

väl till växtens italienska namn Frangola (hvadan Matthioli Frangula

och Linnés artnamn), som till den svenska benämningen Brakved (eller

Språk ved, emedan den sprakar mycket i eld). Också ha Brakvedens

kol länge ansetts för att vara de bästa till krutberedning (numera an-

vändas äfveu andra lösare träkol dertill). Barken är gröngul inuti

(o: Gotl. Gulbark) och mycket tjenlig att färga med, isynnerhet gult

på ylle; om ytterbarken bortskrapas och alun tillsättes, erhålles brand-

gult; med torr bark blir färgen brun. Brakvedbark (o: Cortex Fran-

gulae) är också ett bekant laxerraedel; innerbarken, isynnerhet rotens,

purgerar bäst; har isynnerhet berömts i vattusot; den torra barken är

mindre verksam än den färska. Liksom barken, kunna också "bären"

(Bohusl. Brägon, Brågon) och bladen nyttjas vid färgning (med olika

behandling lemna de gult eller grönt, t. o. ra. violett), antingen bären ensama

(mogna eller omogna) eller båda tillsammans; om t. ex. blad och bär

stötas, kokas med vatten och ullgarn kokas en stund i soppan, blir det

ljusgrönt. P. ö. lära bären laxera lindrigt och fröen vara diuretiska. Ve-

den lemnar ett vackert, till mindre snickar- och schatullraakar-arbeten

användbart virke, och de unga grenarna lerana vackra band till kannor,

bunkar o. d. Bien hemta honing ur blommorna.

Tostet passar icke illa till häckar på lågländta ställen med skyd-

dadt läge, emedan trädet eller busken, i anseende till sina obetäckta

knoppar, lider af kölden på öppna marker.

2. Getapeln
(Rhamnus catharticas L.)

har stadigare, manshög eller dubbelt högre växt, spärrade, starkare gre-

nar och vanligen torn(tagg)-spetsiga smågrenar; de nedre grenarna

äro icke sällan korsvis motsatta. Knopparna äro täckta. Bladen äro



motsatta (eller knippvisa), ovala eller nästan äggrunda, tätt smäsågade

(något lika Vildapelns, hvadan namnet); deras sidonerver bågkrökta,

vanligen endast 6; de unga bladen äro ofta sraåludna. Bloraraorua

bilda små täta knippen (mest nedom blad knippena) och äro vanligast

nästan tvåbyggare, (norraalt) 4-bIadiga och 4-ståndrade. Kronbladen

äro gulgröna. Märken vanligen 4 (lika många nedtill hopväxta stift).

"Bären" äro merendels 4-steniga, svarta (omogna gröna), inuti gröna,

stora nästan som blåbär eller små ärter. Fröens hjertblad inrullade

(båtlika). — Roten är mera pälrot och har brun bark (Dir. Stenberg).

Växer i torra och steniga lundar och hagar, på buskiga bergs-

och skogsbackar, i södra och medlersta Sverige. — Blommar i Juni

till omkring medl. Juli; börjar mogna tidigt. — Vid Alleberg i Vester-

götland anmärkte Linné en knappt qvartershög och mycket krypande

"afart". — Utbr. Europa utom det nordligaste; Caucasieu, vestra och

södra Siberien.

Getapeln är, säger Swartz, en ibland de nyttigaste buskar, som

finnas i vårt klimat. Af "bären" och deras mörkgröna, mindre be-

hagligt luktande och vämjeligt beska innanmäte kan beredas en sirup,

som är lindrigt laxerande (o: Rhamnus solutivus Dod.). Liknande ver-

kan har också mellanbarken, använd såsom dekokt, men åstadkommer

tillika lindrig kräkning. Af bärsaften beredes den för målare väl be-

kanta färg, som kallas Saftgrönt; också gul och röd färg kan beredas

deraf. Saftens färg är nemligen olika efter åldern, o: saffransgul hos

de gröna bären, men nästan mörkröd hos de fullmogna; densamma

kan också brukas till skinnfärgniug m. ra. Flerestädes på landet är

barken bekant såsora färgmedel både till gult och rödt; först bör likväl

ytterbarken borttagas. Denna är tradig nästan som getragg, hvilket

gifvit anledning till namnen Getapel, Gettåste. Veden är hård,

gulaktig med äldre rödaktig kärna, låter bra arbeta och polera sig,

och kan användas af både snickare och svarfvare. Såsom varande seg,

brukas den dessutom med fördel till harfpinnar o. d. — Getapeln

passar bra till häckar emedan den både låter klippa sig och stän-

ger väl.

För sina färg-egenskaper kallas växten i somliga landsorter Lette-

träd (o: Färgträd, af det isländska litr, färg), och kanske för dess

vomitiva sådana Kräketorn (såvida icke menas Kråktorn), i andra

för barkens getraggiga utseende då den brytes Getbark, Getbarks-

träd, hvartill ock sagan om Fan och Geten knyter sig. I Östergöt-

land är benämningen Valbjörk, i Bohuslän Valborg (samma ord

förvridet), liksom, enligt Dybeck, allmogen ännu pä sina ställen räknar

trädet, helst då det förekommer enstaka, till "valbuudna" och anser det
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med vördnad. För sina spärrade och med tornar väpnade grenar he-

ter det också (Skåne, Oland o. a.) Väretorn, Verrentorn, Vigel-

torn (isl. vigl, virrighet, oordning, med hänsyn till de åt alla håll

utspärrade grenarna), också Vägtorn. — Redan Bauhin benämnde

växten, för "bärens" laxerande egenskap, llhamnus catharticus. Vaucher

lärer iakttagit att bladen hos honbuskar äro mjuka och håriga, men
hos hanbuskar glatta och glänsande.

LIII. SAXIFRAGAGE£.

I. Saxifråga L.

(Bräck-slägtct).

Fodret 5-klufvet eller 5-deladt. Kronan 5-bladig. Ståndarne 10

(stundom 5); knapparna tvårummiga. Fröhuset 2-rummigt med fröfäste

i midten (på mellanväggen) och bristande med ett hål mellan de upp-

till hornlika skalen.

1. Broskbräckan
(Saxifraga eotjledon L.)

är mångårig, blir vanligen 10—15 tum hög, men icke sällan både

större (nära alnshög) och mindre (5—8 tum), m. e. m. tuvig med

stora blad-rosetter vid roten. Bladen äro tunglika, nästan broskartade,

med hvita och hårda, sågade kanter; tänderna ha en rund grop (por).

Eosettbladen äro icke sällan tumslånga. Blommorna äro rent hvita,

merendels ganska talrika, bildande en stor och rik, nästan ända till

marken grenig, vippa med nästan pyraraidlikt uppstående grenar.

Växer på fuktiga fjellklippor i Lappland (Torneå-träsk, Qvickjock)

och i Jemtland vid Frostviken och Kallsjön. — Blommar i Aug. —
Utbr. Lappland, Jemtland, Norge, Island, Pyrenéerna, Schweiz' och norra

Italiens Alper.

Såväl för sin rika blomning som sina vackra och egendomligt

bildade blad är denna art en prydnad för de lägre fjelltrakterna, —
en bland våra mest utmärkta fjellväxter; den är också en bland de

sällsyntare. Norrmännen kalla den Bergduk. Såsom Wahlenberg

anmärker (Fl. Lapp.), äro bladens egentliga kanter eller hela sågtänderna

icke broskartade, utan äro de sednare endast ofvan öfverdragna med

en slags hvitaktig (hårdare) bihud, hvilkeu är fästad i en grop på såg-

tandens midt och i omkretsen löser sig från dess massa, så att den

på hvar sågtand bildar liksom en hvitaktig droppe. Växten är en
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bland dem, som senast blomma i fjällen, stundom först mot slutet pu

Augusti. Linné fick under sin lappska resa icke skåda dess blomning,

men erhöll den blommande från "D. Svanberg, Proef. Rei raetallicoe",

så att han kunde både beskrifva och teckna arten i sin Flora Lappo-

nica. Figuren är dock mindre lyckad.

2. Snöbräckan
(Saxifraga nivalis L.)

är mångårig, med 3—6 tum hög, rak och stadig stängel, som slutar i

en eller annan, icke sällan skärmad, tätare eller glesare blomgyttring.

Bladen äro samlade vid roten och nästan läderartade, omvändt-ägg-

runda eller rundade, tvärtrubbiga, naggade, under vanligen rödaktiga.

Blommorna små. Kronbladen äro hvita eller något rödaktiga.

Växer på mera skyddade, helst genom snövattnet fuktiga, ställen

i fjellen (allm.) och vid Randkleven i Medelpad. — Bioramar i Juli,

Åug. Omvexlar med täta eller glesa blommor och blad m, m. — Utbr.

Skottlands, Wales', Norges, Lapplands, Böhraens alper; nordligaste Fin-

land och Eyssland; Spetsbergen, Siberien, ön Unalaschka, Island.

Om Snöbräckan anmärker Wahlenberg (i Svensk Botanik) att

dess rot är så tradig att man kunde tro växten vara ettårig om icke

"ett nästan Droseralikt sätt att prolifiera funnes deruti." Men "i stället

för eller till ersättning af de nedre delarnas förgänglighet synes frö-

huset fått dess större betydenhet." Dess rum nästan sakna gemensamt

fröfäste, så att de äro skiljbara ända ned och hvart rum snarare öpp-

nar sig särskilt i inre kanten. "Häraf händer att hela fruktens horn

böja sig mycket utåt och få nästan utseende af ett buifelhufvud."

Denna art förekommer redan i Mårtens Spitzbergische Reisebe-

schreibung, 1675 (såsom Sempervivura parvum enligt Whlnb.). Rudbeck

d. y. lät måla den under sin resa i Lappland (1695), hvarefter Linné

närmare iakttog växten dersamraastädes (1732) samt beskref den och

dess varieteter i sin Flora Lapponica (med teckn.). "Ingen växt,

så vidt jag vet, i vårt kalla Lappland, tål lättare kölden än denna

ört; jag har sett den uppkommen och bioramande gladt under den

eviga snö, som hvarken sol eller regn upplösa —." — I sednare

tider har LaisTADius genom sin teckning i Svensk Botanik visat oss

Snöbräckans utseende och Lindblom utförligt beskrifvit den (med anm.)

i Phys. Sällsk. Tidskr. I. Genom hela sitt utseende, sina små, alltid

uppräta, klocklika blommor och deras mycket små kronblad är den

olika våra andra Bräckarter.
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3. Stjernbräckan
(Saxifraga stellaris L.)

är mångårig (men ovaraktig, nästan tuårig), med vanligen knappt 4
eller 5 tums, svag stängel, som upptill delar sig i några nästan en-

blomraiga grenar. Bladen bilda en utbredd rosett vid roten och äro

tunna, spetsigt-vigglika, glest sågade, vanligen nära | tura länga. Kron-

bladen äro hvita, något olika, de största nära två linier långa. Frö-

huset blir slutligen alldeles tudeladt.

Växer i fjelltrakterna, vid bäckar och på andra fuktiga, något

skyddade ställen, allra. — Blommar i Juli, Ang. — Utbr. Europas

alper och högre berg, arktiska Ryssland, Siberien, arktiska Amerika,

Grönland, Labrador, Island, Spetsbergen. — Förekommer stundom med

endast en blomma, de andra ombildade till små gyttrade blad (Linnés

Fl. lapp. tab. 2. f. 3).

Också Stjernbräckan förekommer redan hos Mårtens (Herba foliis

Aloés), och RuDBECK lät måla den under sin resa i Lappland. LiNNÉ,

som sedan dersammastädes iakttog växten, beskref den i sin Flora

Lapponica, men tecknade endast nyss omtalade missbildning "in gratiam

botanophilorum". Arten utmärker sig strax med sin nästan stjernlika

krona (o: Lappska Stjernor L.). En bland våra vanligare fjellväxter,

utbreder den geriia sina mjuka och glänsande, än rent gröna, än brun-

eller rödaktiga bladrosetter invid skummande bäckar eller annars der

kyliga vattenångor underhålla svalka och fuktighet. Icke sällan ökar

den sig genom ett eller annat litet rotskott, bildande på detta sätt

nya bladrosetter och stånd.

4. LjuDgbräckan
(Saxifraga oppoäitifolia L.)

är mångårig med 4-radigt tegellagdt-bladiga, vanligen 5—6 tum långa,

ganska greniga stjelkar, hvilka äro slankiga, utsträckta, eller hänga på

mark och klippor och uppsticka korta, knappt tumshöga, enblommiga

grenar. Bladen äro hårda, motsatta, äggrunda eller omvändt-äggrunda,

hål kantade, tvärtrubbiga med en rund grop, endast linielånga. Blom-

morna äro teraligen stora, nästan rosenröda eller rödvioletta (sällan blå

eller hvita ; vid torkning bli de bläaktiga. Kronbladen oravexla till

formen.

Växer pä klippor o. d. i de högre fjellen, helst der snövatten

nedsipprar (allra.). — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. nästan alla Eu-

ropas alper (undant. b. a. Turkiets); norra Finland, arktiska Ryssland,

Spetsbergen, Island, Siberien, ön Unalascbka.
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Både genom sina vackra, nästan som Backtimjan utbredda eller

på klipporna hängande mattor eller stjelkar och sina, i förhållande till

den låga växten, stora blommor, blir Ljungbräckan en blmd fjellens

skönaste prydnader. Små men talrika blad, — 4-radigt ordnade och

motsatta (hvadan artnamnet) — bekläda tätt de mycket greniga, blom-

rika stjelkarna, hvilka derigeiiom erhålla ett visst Ijunglikt utseende,

som torde kunna försvara vår svenska benämning. Bladen äro ut-

märkta genom sina styfva och spetsiga kanthår och sin tjocka, tre-

kantiga, tvära och liksom genomborrade spets. — Växten är bekant

som nordisk ända sedan Mårtens Spetsbergs-resa. Uudbeck d. y. fann

och lät måla den i Torne-Lappraark, Linné granskade den under sin

lappska resa, intog och tecknade den i Flora Lapponica, och Wahlen-

BERG beskref den närmare i sin.

5. Kärrbräckan
(Saxifraga Hirculus L)

är mångårig, med svag rot och upprat och enkel, nära 5—10 tum

hög, temligeu tätbladig stjelk, som upptill är tunnt-brunullig och bär

några (1—4) klocklika, gula, stora blommor; vid roten äro vanligen

några varaktiga bladskott. Bladen äro sraalt-lansettlika, helbräddade.

Fodret är fritt, slutligen nedviket. Kronbladen äro dubbelt eller mera

längre än foderbladen, guldgula, brandgult-punkterade och nedtill brosk-

aktigt tvåprickiga. Fröhuset är nästan trindt, 3—4 linier långt.

Växer i Lapplands (särdeles Torne-) skogskärr, samt i kärrmarker

och mossar på några spridda punkter i Jemtland, Ångermanland, West

manland, Vester- och Östergötland, Småland och Skåne. — Blommar

i (Juli,) Aug. ; börjar mogna med Aug. — Utbr. Brittanien, Skandi-

navien, Island, Spetsbergen, Ryssland, Österrike, Tyskland, Jurabergen,

Piemont, Caucasus, Siberien, Kamtschatka, arktiska Amerika.

Genom sitt växställe skiljer sig denna art helt och hållet från

våra andra Saxifrager. Den älskar, anmärker Wahlenberg, "sådana

kärr, som så pass närma sig till mossars beskaffenhet att de bära föga

starrarter, utan mest äro uppfyllda med kärr-hypna." Der kärren "äro

nog stora för att kunna åstadkomma tillräcklig grundkyla och fuktig-

het", der växer Kärrbräckan, — i det sydligaste Skåne lika bra som i

det nordligaste Lappland, så att den "blir ett af de största bevis pä

huru mycket jordmonen eller localen kan öfvervinna klimatets inflytelse."

Eget nog kände Linné (Fl. Suec.) växten utom från dess första väx-

ställe (i första upplagan det enda), Brestad i Småland ("Lib. Bar. A.

H. Wrangel"), endast från de båda närande ändpunkterna (genom E.

EosÉN och P. Adlerheim). Eetzius meddelade anmärkningar om ar-
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ten i sina Observationes I. (1779), hvarest han också omtalar ett af

HoLLSTÉN i Lule-Lappmark samladt enblommigt exemplar.

Också till utseende och blombildning är Kärrbräckan temligen

olika sina samslägtingar. Somliga bland de äldste botanisterna liknade

den vid Cistus (Chamsecistus Frisicus etc. Bauh.), andra (Clusius) be-

nämnde växten Hirculus (lilla bocken), troligen för dess något fräna

lukt; deraf dess artnamn.

6. Hjalbräckan
(Saxifraga aizuides L.)

är mångårig, har krypande bladskott vid roten och utbredda stjelkar,

hvilkas grenar äro bladiga, somliga uppkrökta, nära 3—4 tum höga,

uppbärande blommorna (klaslikt). Bladen äro tjocka, nästan läder-

artade, jemnsmala, merendels icke liniebreda, vanligen glest-borstkantade,

spetsiga, de öfre med udd; invid spetsen är en liten gulaktig grop.

Blommorna äro mera hjullika (plattare) än hos de andra arterna; kron-

bladen guldgula eller något brandgult-punkterade, glesa, obetydligt

längre än foderbladen (omkring 1| liuie länga). Fröhuset är nä-

stan rundt.

Växer på fuktiga ställen, såsom bäckkanter, i de högre fjellen

(allra.). — Blommar i Juli, Aug. — Omvexlar med större, rödgula

blommor. — Utbr. Skandinaviens, Brittaniens, Frankrikes, Italiens,

Österrikes, Ungerns och Siebenbiirgens alper och subalpina trakter;

Spetsbergen, Island, (N. Amerika).

Såsom en allmänt utbredd alpväxt, var denna art väl bekant för

de äldsta botanisterna. De benämnde den Sedum alpinum etc. Så-

som svensk blef den först känd genom Linné och hans Flora Lappo-

nica, sednare genom Wahlenbergs.

7. Tufbräckan
(Saxifraga caespitosa L)

är mångårig, genom rotskott och vid roten talrikt samlade blad m. e. ra.

tuvig (såsom namnet antyder), och har 2—5 tum höga, endast 1—3-

bladiga stjelkar, hvilka upptill grena sig till en mycket gles och ma-

ger blomklase eller äro enkla och endast 1—2-blommiga. Blommorna

äro temligen stora, vanligen hvita. Bladen äro vigglika, handlikt

3—5-klufna. Kronbladen nära 2 eller 3 linier långa, hvita eller gul-

aktiga. Fröhuset är nästan alldeles under blomman.

Växer pä klippor o. d. st. i fjellen, samt i Ångermanland på

Skuluberget, vid Eden i Nora socken (hafsklippor), och på Eandklöven

i Medelpad. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. Spetsbergen, Lappland,
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norra Sverige, Norge, Island, Grönland, Labrador, Brittauien, Pyre"

neerna och Frankrikes alper, Granada; Tyskland, Böhraen, Mäliren,

Siebenbiirgen, berget Delphi i Grekland.

Liksom många andra fjellväxter, uppträder också Tufbräckan un-

der två, särdeles i sina ytterligheter olika, skepnader, den ena lägre

och stadigare, mycket tuvig och hopträngd, med nästan enkla stjelkar,

den andra högre (stundom stor som Knölbräckan) och spensligare,

glest-tuvad, med mera utbredda bladrosetter och grenigare, bladigare stjel-

kar. Den förra uppstår högre upp på fjelleu, på mera öppna ställen, den

sednare längre ned eller på mera skyddade. Löcstadius har väl teck-

nat båda i Svensk Botanik. Emellertid, anmärker Wahlenberg, sy-

nes denna art vara den tuvigaste bland Saxifragerna, isynnerhet på

sjelfva fjellen, "och det slutligen i högsta norden till den grad eller

öfvergående i en sådan hård knölighet, att Linné sjelf ej en gång

igenkände den utan skiljde densamma under namnet S. groenlandica."

Detta växtens bäst tuviga tillstånd (Sv. Bot. f. 3) skulle man kunna

likna vid den också för norden egna Polörten (Diapensia), "som väl

bildar de vackraste gröna tuvor eller dynor, liksom inbjudande att sitta

på, men som i verkligheten befinnas så hårda, att man snarare kan

stöta sig på dera." Dessa tuvor växa endast i omkretsen, så att de

nedersta och yngsta skotten bli de längsta; då sådana löstagas och

inläggas i samlingar, kan den, som icke sett växten i dess helhet, tro

sig ha att göra med en annan art (S. bypnoides).

Linné påträffade icke denna art under sin lappska resa, och som

svensk kände han den endast genom P. Adlerheim (Torne-Lappm.)

och Dr. MoNTiN (Lule-Lappmark). Den förekommer först i andra

upplagan af hans Flora Suecica (med beskr.). Wahlenberg granskade

den närmare i Lappland och beskref den i sin Flora Lapponica, sed-

nare i Svensk Botanik. Sednast har Lindblom, i Physiogr. Sällsk.

Tidskr. L, utförligt beskrifvit växten (med anm.).

* Saxifraga adscendens L. är tiiårig, utan bladskott vid roteu, och har tem-

ligen stadig, nästan rak och upprat stjelk, inskiiret-3— 7-tandade blad och bvita (slun-

dom gula), tvåskärmade blommor. — Växer i Lappland, norra Sverige och på spridda

punkter i niedlersta. — Whlnb. Fl. Lapp., Liudbl. Phys. Sällsk. Tidskr. L

8. Grusbräckan
(Saxifraga tridactylites L.)

är tu- eller ettårig, utan bladskott vid roten, klibbigt-körtelhårig och m. e. m.

rödbrun, med 2— 5 tum hög, spenslig, upprat, enkel eller långt grenig

stjelk. 'Bladen äro vigglika eller omvändt-äggrunda, fingerlikt inskurna

i 3 (eller 5) spärrade flikar, men de nedersta (på små exemplar icke sällan

alla) hela eller nästan hela och nästan lausettlika. Blommorna äro hvita,
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små, tvåskärmade. Fröhusen nästan under blomman, nära runda; deras

skaft svaga och vanligen länga.

Växer på klippor, bergsluttningar och sandbackar, stundom på

gamla murar och tak, i södra och medlersta Sverige samt Jeratland.

— Blommar i (April,) Maj; mognar i Juni och borttorkar sedan snart.

— Utbr. nästan hela Europa, Island, Caucasien, Siberien.

Slägtet Saxifraga har icke många tu- eller ettåriga arter, men Grus-

bräckan är en bland dem. Denna lilla täcka Bräcka bosätter sig gerna der

endast ett helt tunnt mullager eller mossa betäcker den hårda klippan.

Der sällskapar den icke sällan med Vårälsklingen (Draba verna), stundom

blommande nästan lika tidigt som denna (o: S. verna annua humilior

T.). Så växer den t. ex. på Stockholms Skeppsholrae, der redan

Retzius (Obs. 1779) anmärkte densamma.

Redan Linné såg växten vid Upsala och "copiose satis". Vid

Kumla i Östergötland, den 20 Maj 1741 (se hans Ölands-resa), iakttog

han huru ståndarne, 2 och 2 i sender, lutade tillsaramans med sina

knappar öfver märkena och gnuggade af hvarandra mjölet och sedan

spärrade ifrån hvarandra, då åter (nästa dag) två andra framkommo

på lika sätt. — Bauhins Pinax (1623) upptager Grusbräckan såsom

Sedura tridactylites tectorum och den är tecknad i Til-Lands' Icones

(1683).

9. Knölbräckan
(Saxifraga granulata L.)

är mångårig, med nästan löklika, blekröda, hvithäriga knölar (knoppar)

vid roten, h vilka nästa år bilda nya stånd; den är beklädd med (sär-

deles upptill rosenröda) körtelhår och nedtill dessutom med längre

hår utan körtlar. Stjelken är 5—10 tum hög, upprat, vanligen gre-

nad till en glest-mångblommig, qvastlik vippa; den har några till större

delen bredt-vigglika, omkring 5- (3—10) klufna blad. Rotbladen äro

långt och smalt skaftade, njurlika, bredt-10— 15-naggade, icke sällan

vackert rödaktiga (under); alla bladen äro något köttiga. Blommorna

äro hvita, nästan klocklika, nära ^ tum långa. Till större delen äro

de ordentligt tvåkönade, men hos en del utbildas ståndarne bäst, hos an-

dra spiran.

Växer på gräsiga backar, bergsluttningar, i torra, magrare ängar

och hagar, i södra och medlersta Sverige (allm.). — Blommar i Maj,

Juni. — Utbr. nästan hela Europa (undant. det allra nordligaste och

Sicilien, Greklands öar); på Island.

Knölbräckans örtstånd har något syrlig och litet skarp smak, men

de nyss utslagna blommorna ha nästan honungs- eller svag mandel-
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lukt, hvadan växten icke sällan kallas Mandelblomma. På Öland

får den för sina knölar (knopplökar) heta Hållsknoppar. Dessa

äro beska. — Växten innehåller, isj'nnerhet vid blomningstiden, färg-

ämne, så att då med alun och vinsten betadt gods kokas derraed, blir

det olivgult.

Också denna art uppträder nästan alltid i talrika stånd, icke sällan

så talrika att den under våren kläder kalare sluttningar och marker

nästan hvita med sina blommor, med hvilkas hvithet Styfmorsviolens

rikare färgning då gerna omvexlar. F. ö. sällskapar den vanligen raed

Fälttåg, Vårälskling, m. fl. — Bien besöka mycket blommorna för ho-

ningens skull.

Växtens artnamn och vår svenska benämning häntyda på dess

egendomliga "rotknölar" (knopplökar), eller, såsom man förr sade, dess

"gryniga rot (radix granulata)". Somliga gamle botanister kallade den

för dess talrika, hvita blommor S. alba (Dod.), under hvilket namn den

också fanns på apoteken.

10. Lutbråckan
(Saxifraga cernua L)

är mångårig, spenslig, och har upprat ehuru något bugtig, glesbladig,

enkel, omkring 5 tura hög stjelk, hvars spets är nästan hårsmal och

vanligast bär en enda, starkt lutande, stor, hvit blomma, som sällan

utbildar frön, utan bibehåller arten sig mest genom små knopplökar,

som sitta dels vid roten dels i bladvecken, flera i hvart. Bladen äro

tunna, de nedre och nedersta (rotbladen) 5—7-flikiga, de andra 3-

flikiga eller hela. Kronbladen äro smala, 4 eller 5 gånger längre än

foderbladen.

Växer på eller vid de högre fjellens fuktiga klippor eller andra

(helst genom snövatten) våtaktiga ställen, allmännast i Lule-Lappmark.

— Blommar i Juli, Aug. - Förekommer stundom (Torne-Lappmark)

3—5-bloramig; blommorna äro då något mindre men fröbildande och

knopplökarna färre. — Utbr. Skottland, Ncrge, norra Sverige, Lapp-

land och arktiska Uyssland, Spetsbergen, Siberien, Karatschatka, arktiska

Amerika, Island; Karpaterna, Alperna i Österrike och Schweiz.

Sådan Lutbräckan vanligast och på skyddade ställen, såsom vid

klippor, uppträder, och sådan vi nyss skildrat densamma, utgör den

egentligen endast ett artens (genom växstället betiiigadt) mest knopp-

alstrande och sterila tillstånd, ehuru den är den egentligen Linnéiska ty-

pen och den som bäst kan kallas Lutbräcka. Fodret, som icke hy-

ser någon frukt, är derföre deladt nästan ända till basen och kronblad

2Nyman. Su. Fanté-og. 11.
'^
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och ståndare äro starkt utvecklade. Om stjelken grenar sig och blir

flerblommig, sker detta ända långt ned och i den medlersta blomman

alstras stundom löklika utskott. — Artens egentligen frukt- och frö-

bildande tillstånd förekommer nästan endast i Torne-Lappmark, på de

öppnaste (och äfven torrare) fjellarna, har mest 4 eller 5, något mindre

blommor på kortare och tjockare och dertill tätt körtelhåriga skaft och

med endast till raidten klufvet foder, — Ett på öppna ställen upp-

kommande mellantillstånd mellan dessa båda är mest 3-blomraigt med

nästan uppräta, kortbladiga och derigenom mera öppna blommor ("med

fruktansättning"). Det sistnämnda är väl att betrakta som artens gynody-

namiska (spirväldiga), och det förstnämnda som dess androdynaraiska

(ståndarväldiga) tillstånd, ett förhållande, hvilket, såsom vi sett, också

inträffar hos den vanliga Stenbräckan.

Linné upptäckte denna art i Lappland, beskref och tecknade den

i sin Flora Lapponica. Wahlenberg tillade i sin åtskilliga iakttagelser

om växten; sednare skildrade han och Ljbstadius tecknade, i Svensk

Botanik, arten i dess olika skepnader.

11. Bäckbräckan
(Saxifraga riviilaris L.)

är mångårig, med endast 1—2 tum hög och 1—2-blommig, vanligen

l-(eller 2-)bladig, spenslig stjelk eller stjelkar (grenar). Bladen äro

mest alla (utom ett, stundom alla) samlade vid roten, små men långt

skaftade, nästan njurlika, 5- eller 3-flikiga; skärmbladet är oravändt-

äggrundt, helt. Blommorna äro bredt-klocklika, små, hvita, stundom

rödletta.

Växer vid skyddade bäckar, rännilar och källsprång, på våt mark

vid klippor, i fjellen, särdeles de högre. — Blommar i Juli, Aug. —
Förekommer stundom (högst upp på fjellen) stjelklös och med blekröda

blommor. — Utbr. Island, Skottland, Norge, norra Sverige, Lappland,

Spetsbergen, Siberien, Kamtschatka, ön Unalaschka o. a., arktiska Ame-

rika, således rundt kring polcirkeln.

Denna lilla men täcka art saknar de båda föregåendes knopp-

bildning. Till ersättning har den erhållit ett mot örtens litenhet gan-

ska ansenligt fröhus, hvilket, nedtill omslutet med foderpipen och väl

bevaradt, likväl når långt utom densamma. Från artens sig temligen

lika växställe torde man kunna härleda dess alltid nästan lika storlek

eller att den alldrig ränner ut i någon synnerlig slankighet (Whlnb.).

Också den, såsom vi ofvan sett, riktigt arktiska Bäckbräckan upp-

täckte Linné i Lappland (på Walliwari i Lule-Lappm.), der den, såsom

han anmärker, var sällsyntast bland alla Fjellbräckorna. I sin Florula
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Lapponica omtalar han den först, beskrifver och tecknar den sedan i

Flora Lapponica. Wahlenberg, som flerestädes iakttog växten under

sina lappska resor, lade i sin Flora Lappon. åtskilligt till dess karakteri-

stik, under det sedan i Svensk Botanik hans skildring och Leestadii

teckning upplysa växtens historia. Han anmärker att Bäckbräckan till

hela utseendet (habitus) mycket liknar Rauunculus pygraaeus och anser

att Mårtens med sin Eanunculus terlias menar denna Bräcka, hvilken

således redan han skulle funnit på Spetsbergen.

19. Clirysosplenitini L.

Fodret 4- (stundom 5-) klufvet, invändigt kronlikt (gult). Krona

saknas. Ståndare 8 (stundom 10); knapparna 1-rummiga. Fröhuset

1-ruramigt, utspärradt-2-skaligt; skalen utbreda sig slutligen och det liknar

då en öppen, 4-flikig bägare med fröen i botten.

1. Mjeltörteo
(Chrysosplenium alternifolium L ).

En liten (3—4 tums), späd men mångårig, något vattig ört med
njurlika, bredt-naggade, glest håriga, vexelvisa, omkring -i tum breda

blad (de nedersta långt skaftade) och små, gröngula blommor i ett tu-

deladt, platt toppknippe, inom rundadt-äggrunda, täta och utbredda

skärmblad, hvilka på insidan äro liksom guldpudrade och slutlio-en

jemte hela blomställningen, bli helt och hållet nästan guldgula. Midt-

blommorna äro merendels 5-klufna och 10-ståndrade.

Växer i kärriga, muUrika skogsmarker och våta lundar, vid skuo--

giga bäckar, källdrag och diken. — Blommar mest i Maj (i sydligaste

Sverige redan i Mars, April), stundom till slut. Junij mognar från

börj. Juni till medl. Juli och dör sedan snart. — Utbr. Europa utom
Portugal, Spanien, Sicilien, Sardinien, Grekland ; i Caucasien, Siberien,

N. Amerika.

Den lilla Mjeltörten har icke några särdeles egenskaper, endast en

svagt krasselik smak; likväl användes den fordom, såsom ett lösande

och stärkande medel, i leverns och mjeltens sjukdomar, hvadan namnet.

Mera gör den sig bemärkt genom sitt mindre vanliga utseende, sin

temligen egendomliga bildning, ehuru den med sina obetydliga blommor
icke gerna kan lyckas vinna den allmännare uppmärksamhet, som t. ex.

Ängskrasse, Kableka o. a. mera lysande blommor, hvilka äro samtidiga

med den och icke sällan växa i dess närhet. Emellertid är den rätt

täck, isynnerhet då den, såsom vanligen händer, uppträder talrikt och

bildar små vackert gröna mattor invid den skuggiga bäcken, eller der den
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uuder mörka alar utbreder sina liksom med guldstoft pudrade skålar. Det är

särdeles som äldre, växten förtjenar den benämning Guldpudra, som

stundom tillägges den. Dess skärmblad bli då vackert gula på insidan,

och midt ibland dem liksom ligga de öppna, nu också gula blommorna,

och de redan, ehuru omogna, öppnade fröhusen med sina, liksom i en

korg eller bägare regelbundet ordnade frön.

lledan de gamle botanisterna insågo Mjeltörtens slägtskap med

Bräckorna (i Frankeuii Speculura upptages den såsom Saxifraga aurea),

och äfven Linné faun under sin skånska resa, då han i Småland när-

mare studerade växten, att den "i naturliga indelningsverket bör upp-

ställas näst Saxifraga." F. ö. hade han redan i Flora Lapponica bi-

trätt samma mening utom i hvad rörer blomhyllet. Men, säger han,

jag tviflar icke på att man slutligen skall finna mellanlänkar medelst

hvilka dessa beslägtade må kunna sammanbindas.

* C. tetraiidruru Tli. Fr. är Miindre än den vanligii arten och liar endast 4

wtäudarc. Viixer vid Eno.jttkis i Torue-Lappmark.

LIV. CRASSDLÄCE^.
(Saftväxter.)

1. S$eiiipei'%'ivuni L.

Fodret (hos vår art) omkring 12-deladt. Kronan omkring 12-

bladig. Ståndarne 12 till 40, vanligen dubbelt så många som kron-

bladen (men icke sällan vexelvis eller alla monströst ombildade till kar-

peller). Fröhusen 12— 18 eller talrikare.

1. Taklöken
(Seiiipervivum tecturum L).

En mångårig, 1— 1^ fots ört med icke sällan handsbreda, vackra

och ständigt grönskande, utbredda bladrosetter vid roten. Bladen äro

vattigt köttiga, platta, hårkantade; rosettbladen elliptiska eller omvändt-

äggrunda, uddspetsiga, särdeles regelbundet ordnade; stjelkbladen vexel-

visa, talrika, lansettlika eller elliptiska, båda delarne vanligen något vöd-

aktiga. Stjelken är upprat och stadig, saftig, upptill körtelhårig och

grenad till en bred blomställning, som bildar ett klasknippe (med en-

sidiga klasar). Blommorna äro i—| tum breda, med nästan blekt-

rosenröda, lansettlika, spetsiga, stjernlikt utbredda kronblad; hos de

ucdre äro icke sällan alla ståndarne ombildade till karpeller.
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Växer mest på gamla tak och murar på landet, men också på

berg och klippor, i södra och medlersta Sverige t. o. m. Vestergötlapd,

Södermanland, Nerike och Vestmanland (Skinnskatteberg). — Blommar

i Juli och Ang. — Utbr. Europa utom det allra nordligaste och Italiens

öar, Grekland och nästan hela Turkiet; i Caucasien.

Denna växt saknar icke användbarhet, isynnerhet såsom husmedel

på landet, och har den troligen från början och ursprungligen varit

odlad och sålunda inkommit i vår Flora. Bladens saft är syrlig och

något sträf; blir "rajölkhvit och stadig som en salva" om stark spiritus

vini tillblandas. Har rekommenderats till utvärtes bruk vid sårnader

och hudskador, mot vårtor och fräknar. Kokad med lika mycket bo-

ning och helt litet alun, berömraes den mot torsken, då blandningen

med en pensel strykes på tungan. Taklökssaft och honing användes

till gurgelvatten i halsfluss. Bladen, krossade, tjena till omslag vid

brännskador och att pålägga nyskurna liktornar sedan man borttagit

ena bladsidans hud. Roten är skarpt besk. Att den planterats på

taken har säkerligen sin grund i den gamla tron att den skulle skydda

huset mot ondt och gifva lycka. Sålunda trodde man att den kunde

afvända åskslag, hvadan den i Tyskland lärer kallats "Donderbart"; i

Halland tror man ännu, enligt Fries, att den skall medföra "tomtebo-

lycka" och på Gotland dets;imma då den trifves väl.

I likhet med Saftväxterna i allmänhet, är Taklöken för sin näring

och sitt bestånd tidtals nästan oberoende af både jord och vatten ; det är

som om dessa växter då skulle få sitt uppehälle endast från luften. Der-

igenora bli de också i stånd att, lösryckta från sina växställen, under lång

tid uthärda en behandling, som genast skulle döda andra växter. Man
kan utan vidare omsorg om dem föra dem långa vägar, glömma dem

under månader, och ändå lefva de, kunna planteras och växa. Säkert

har mången botanist, som trott sig genom pressning och torkning

vederbörligen dödat t. ex. en Sedum, med ledsnad funnit den lefva i

sitt herbarium ännu långt efteråt. Och kanske är bland dessa växter

Taklöken den segaste och lifaktigaste. Dertill ökar den sig mycket

genom de små bladrosetter, som vanligen utbildas från den gamla blad-

rosetten; dess slägtnamn (Sempervivum ^ det som alltid lefver) är så-

ledes väl berättigadt. Märkligt är dessutom huru gerna växtens gröna

delar bli rödaktiga, troligen en verkan af solen, för hvilken den är ut-

satt. De unga rosettbladen, hvilka i början äro ljusgröna, bli sedan

blåaktiga, mörkna mer och mer, så att de slutligen, isynnerhet i spet-

sen, bli bruna och violetta; stjelkbladen äro mest rosen röda (blommorna

alltid); således blir Huslöken en icke blott .vacker utan äfven egen-

domlig takprydnad, bland grönskande mossor och Fetknopp. — Blom-
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morna ntslå smånigom, och sedan bvarken sluta sig eller affalla kron-

bladen. Man har iakttagit att — hos norraalt utbildade blommor —
de båda ståndarkretsarne turvis närma sig märkena och aflerana pollen.

Först komma, på en gång, de ståndare, som svara mot foderbladen, af-

lerana sitt frömjöl och draga sig tillbaka; sedan komma, också på en

gång, de ståndare som svara mot kronbladen och göra detsamma.

Växtens benämningar Taklök, Huslök (isl. Huslaukr), häntyda

på dess saftighet (det isländska laukr lärer, utom lök, betyda saftig

växt i allmänhet). Enligt Dybeck skall den också kallas Kors k ål

(kål utmärker en saftig växt). Ett par äldre namn, Bockfläsk och

Fetgumma, syfta ock derpå. De gamle botanisterna kallade Taklöken

Sempervivum majus (etc.) och under detta namn fanns den också på

apoteken.

3. Rlioeliola L.

Tvåbyggare, Fodret 4(—5)-deladt, tunnt. Kronan 4(—5)-bladig

(hos somliga spirbloramor liten eller ingen). Ståndarne 8(— 10). Frö-

husen 4(—5).

1. Rosenroten
(Rhodiola rosea L).

En mångårig ört med fingertjock, köttig, ojeran, gulaktig, upptill

fjällig, rosenluktande rotstock, som bär enkla, vanligen 5—6 tura höga

stjelkar, tätt beklädda med vexelvisa, nästan ovalt eller omvändt-ägg-

rundt vigglika, glest och grundt tandade, platta, köttiga, blåaktiga blad.

Blommorna bilda på stjelkspetsen ett — hos ståndarväxten glesare, hos

spirväxten tätare — knippe och äro små, gula, spirblommorna något

mindre och vanligen rödprickiga. Ståndarblommorna ha merendels out-

bildade spiror och tvärtom.

Växer på fuktiga ställen, klippor och sluttningar i fjelltrakterna,

samt i Bohuslän på Koön, Dyrön och vid GuUraarsviken. — Blommar

i Juli, Aug. — Utbr. Brittaniens och Skandinaviens alper eller alplika

trakter, Island, arktiska Ryssland, på Pyreneerne, Alperna, Sudeterna,

Vogeserna, Karpaterna, Ural.

Rotstocken har en ganska behaglig Itikt, alldeles liknande rosen-

oljans; lukten blir svagare dä växten odlas. Genom rotstockens destillation

kan man erhålla både ett slags rosenvatten och en olja lik rosenolja.

Kokad med alun, sätter den grön färg pä ylle. Den skall också vara

skörbjuggsmedel och, såsom dekokt, ett godt bröstmedel. Renen lärer

äta den gröna örten. LiNNi; berömmer rotstocken (nemligen färsk),

både ut- och invertes, mot hufvudvärk. För dess lukt kallade redan
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blef den först bekant genom Rudbeck d. y,, som anmärkte och lät

måla växten under sin lappska resa (Wallawari vid Qvickjock) och med-

tog stånd deraf till Upsala trädgård, men hvilka, såsom endast hon-

stånd, icke utbildade sina frön, berättar Linné i Flora Lapponica ("in

cassura furiit"), der han dessutom, med anledning af könens fördel-

ning hos växten, gör en liten gammal-testamentlig utflykt. Han säger

också att de Lappska fjellen ha växten "gratis" (och exacte tantis viri-

bus referta ac italica) i största mängd så att roten ofta fyller dera

med sin vällukt (odore rosarura gratissimo replet ssepe alpes lapponi-

cas radix : L. Fl. Suec), Retzius tror att man "på något dertill tjen-

ligt ställe i Lappmarken" kunde, möjligen med fördel, anlägga destil-

leringsverk för oljans vinnande ur rotstocken.

3. Seduiu L.

(Fetli nopp-slägtet).

Fodret 5- (4—7-)bladigt, köttigt. Kronan 5- (4—7-)bladig. Stån-

darne 10 (8—14). Fröhusen 5 (4—7). — Orter med köttiga och

vattiga blad; blommorna i knippen eller knippklasar.

1. St. Hansknoppen
(Seduin Telephium L)

är mångårig, upprat, vanligen 5—10 tum hög, med knölig rot; rotknö-

larne hvita, köttiga, tapplika och smalnande till en trådigt-grenig spets.

Har inga bladskott vid roten utan bildar knoppar på rotknölarne om
hösten. Bladen äro platta, vanligen motsatta eller 3 i krets, äggrunda

och äggrundt-ovala med hjertlik bas, trubbiga, sågtandade, omkring ^—

|

tum breda, mörkgröna. Blommorna äro hvitgula eller blekgröna (grön-

gula) och bilda täta, rika, bladiga, icke sällan handsbreda knippen.

Växer på berg, klippor och sten- eller grusbackar, på murar och

tak, allm. i södra och medlersta Sverige till Vermland, Vestmanland

och Ångermanland. — Blommar i Aug., Sept. — Förekommer stundom

(Skåne) med nästan lansettlika, sraalbasiga blad, samt (Skåne, Gotland)

med röda blommor. — Utbr. Europa utom det allra nordligaste och

Portugal, Spanien, Sicilien, Grekland (Turkiet).

St. Hansknoppen var fordom officinell (o: Telephii herba, radix).

Numera brukar man den icke, om ej de krossade bladen att lägga på

brännsår för att lindra svedan, eller hela bladen, sedan man borttagit

huden eller doppat dera i ättika, på liktornar ("och hjelper understun-

dom"). Stundom kallas örten Käringkål, d. v. s. "god nog för kä-

ringar" (kål betyder i vissa landsorter en tjockbladig växt i allmänhet).
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För samma tjockbladighet får den icke sällau, då den växer på tak eller

murar, heta Taklök, Huslök (se Taklöken sid. 20). På Gotland kallas

den, enligt Säve, Dundar-lök (lauk), af det isländska dunda, dröja,

dundari, en som dröjer, syftande på örtens seghet och förmåga att

växa utan jord (?). Och emedan växten mångenstädes på landet —
olika i olika landsorter — begagnas till ett slags orakel i kärlekssaker,

mest genom aktgifvande på den riktning i hvilken två under taket

upphängda stånd växa, erhåller den (mest i södra Sverige?) det vackra

namnet Kärleksört. — Svinet lärer tycka om örten, hornboskap äter

den mindre begärligt och hästen icke alls. Bien besöka blommorna.

De gamle botanisterna benämnde St. Hansknoppen Telephium (al-

bura och vulgäre), hvilken benämning Linné bibehöll som artnamn då

han förenade denna och de äldres Sed a i ett slägte. Men Dioscorides'

och Hippocratis TrjkEq)LOV, som var skarp och sårläkande, torde sna-

rare varit Sedum Anacampseros. Namnet härleder man af "Telephus",

Mysiens konung, hvilken, då han svårt sårades af Achillcs, helade så-

ren genom att pålägga denna eller sistnämnda ört. — St. Hansknoppen

är tecknad redan i Tillandz' Icones.

2. Klippknoppen
(Seduin rupestre L.)

blir 5—10 tum hög, är mångårig, nederst merendels krypande, och har

(vanligen talrika) varaktiga, teraligen långa bladskott vid roten. Bla-

den äro trindt- och nästan jemusuialt syllika, spetsiga, 3—5 linier långa,

vexelvisa men på skotten täta och 5-radiga (utstående eller utkrökta).

Blomknippet är 3—5-grenigt, med icke sällan tudelade grenar (klasar).

Kronbladen äro gula, 1-— 1^ linie långa, dubbelt längre än foderbladen.

Växer på (kalk-) berg och klippor i södra och raedlersta Sverige

till Östergötland, Nerike och Vermland. — Blommar mest i Juli, Aug.

— Vanligast äro bladen blågröna och nästan raka, men pä några stäl-

len (Skåne, Halland, Halleberg, Vermland) växer en underart, som har

grönare eller något rödaktiga, smalare och på skotten båglikt utkrökta,

glesare blad och derjemte något större blommor i längre och kröktare

klasar. Denna växt ansåg Linné såsom egen art (o: S. reflexum L.).

— Utbr. Europa utom det nordligaste och Ryssland, Grekland; i Cau-

casien, på Island.

Sedura-arterna äro bland de örter, ät hvilka naturen anvisat bo-

stad pä kala klippor och andra torra ställen, hvilkas kanske bästa pryd-

nad de utgöra, isynnerhet der de, såsom vanligen händer, uppträda

någorlunda talrikt. Klippknoppen är en bland de prydligaste, såväl för

sina temligen stora och talrika, guldgula blommor som sina vackra
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bladskott, hvilka på branta klippor, bergväggar o. d. ställen icke så

sällan hänga nästan som raiikor (o: Bergkuoppar).

Linné anmärkte Klippknoppen på kalkhällarne vid Stenkyrka på

Gotland (Vet. Ak. handl. 1741) och bcskref den i korthet i sin Got-

lands-resa. Nästan samtidigt hade Leche ;.nmärkt växten i Skåne (på

Stenshufvud).

3. Kantknoppen
(Sedura sexangulare L.)

är mångårig, omkring 5 tura hög, nederst krypande, med talrika, var-

aktiga bladskott vid roten. Bladen äro vexelvisa, något gråaktigt blek-

gröna, nästan trinda, trubbiga, på skotten mycket täta och tydligt 6-

radiga, smalt-aflånga, något bredare nedtill; stjelkbladen bredare (ägg-

rundt-aflånga). Blomknippet är 2—3-grenigt (klasigt) med 5—10-blora-

miga klasar. Kronbladen äro blekgula, dubbelt eller mera längre än

foderbladen.

Växer på torra ängs- och grusbackar, på klippor och stenar i

raedlersta Sverige (särdeles kring Mälaren); dessutom sälls. i Skåne, Små-

land, Jemtlaud och på Gotland. — Blommar i Juli och Aug., nära en

månad senare än nästa art. — Utbr. Europa utom det allra nordligaste

och Irland, Portugal, (Spanien,) Italiens och Greklands öar.

Kantknoppen liknar temligen den vanliga Fetknoppen (nästa art),

men är smaklös, åtminstone icke skarp. Linné bestämde arten redan

i första upplagan af sin Flora Suecica. Retzius beskrifver den när-

mare i sina Observationes I. (1779).

4. Bitterknoppen
(Sedum aci'e L.)

är mångårig, nedtill utbredd på marken, med talrika grenar och var-

aktiga bladskott vid roten, så att den vanligen bildar temligen täta

och låga (3—5 turas), icke sällan vidsträckta tuvor. Bladen äro vexel-

visa men vanligen tegellagdt tilltryckta (på skotten mycket täta och 4-

eller 6-radiga), hoptryckt-ägglika, trubbiga, ra. e. m. rödprickiga, knappt

linielånga. Blomknippet är 2—3-grenigt, med vanligen 3—5-blommiga

grenar. Kronbladen äro gula.

Växer på berg och bland stenar, på torra sandiga eller grusiga

backar och marker, på murar och tak, allra, (till ini Jemtland och Vester-

botten). — Blommar under Juni till omkr, raedl. Juli; mognar från

slut. Juni. — Utbr. nästan hela Europa; Island, Algerien, Caucasien,

vestra och södra Siberieu.
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Bitterknoppen, — den vanligaste Fetknoppen, — är, såsom

namnet antyder, utmärkt genom sin pepparartade skärpa, hvadan dess

gamla namn Munkpeppar. Annars kallas den ofta, för växstället,

Stenört, Hällegräs, Hallgräs, Hällborrar. Den har varit mycket

berömd både såsom skörbjuggs- och frossraedel, neraligen använd färsk

såsom dekokt eller den utpressade saften intagen. Den uppväcker då

kräkning, är uretisk och purgerar. Samma dekokt, med litet rosen-

honing och alun, har visat sig nyttig till gnidning mot skadadt eller

löst tandkött. Färska örten, hvilken är så skarp att den uppväcker

rodnad på huden, lägges, krossad, med fördel på scorbutiska eller kräft-

artade sår, till deras läkning och rening. Enligt Farmakopén bör den

finnas på apoteken (Sedura acre, herba recens). Torra och pulveriserade

örten har någon gång varit verksam mot fallandesot. — Geten lärer

äta Bitterknoppen. Bien besöka dess blommor.

Ymnig och utmärkt sällskaplig, kläder Bitterknoppen helst torra

berg och kala backar, gamla murar, torftak o. d. med sina täta, vackra

tuvor, icke sällan bredvid Hällknoppen, mot hvars rödaktiga blad och

hvita blomknippen dess gula blommor särdeles väl bryta sig. Då dessa

visa sig, kan man anse sommaren vara kommen. Efter blomningen

torka stjelkarne, men rotskotten bibehålla sig och bilda dessutom knop-

par, hvilka bidraga att öka växten och vidga tuvorna.

5. Hällkooppen
(Sedura album L )

är mångårig, nedtill krypande och tuvig, med varaktiga, talrika, täta,

nästan rundade, mörkröda eller rödaktiga blailskott vid roten, och äldre

nästan uppräta, omkring 5 tum höga, isynnerhet nedtill rödaktiga stjel-

kar. Bladen äro vexelvisa, utstående, nästan halftrinda, trubbiga, af-

långa (omvexla bredare och smalare) men vanligen något smalare mot

basen, vanligen rödfläckiga. Blomknippet är rikt, vipplikt grenigt, bart

(bladlöst); dess grenar luta nedåt innan blomningen. Kronbladen äro

2 eller 3 gånger längre än fodret, hvita med en blekröd midtstrirama

nedtill.

Växer på berghällar, klippor och backar, också på tak o. d. på

landet, i södra och raedlersta Sverige till ini Upland och Vestmanland

(saknas i Skåne). — Blommar i Juli (Aug.). — Oravexlar stundom

(Södermanland, Gotland) rent blekgrön, med dubbelt mindre (gulknap-

pade) blommor (underart?). — Utbr. Europa undant. det nordligaste

och Sicilien, Greklands öar; i AJgerien, Caucasien, Siberien; på Island.

Ehuru våra Sedum-arter äro ganska saftiga, kunna de utan olägenhet

uthärda köldgrader, som genast skulle döda många andra Saftväxter.
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Hällknoppen bibehåller under hela sommaren den starka rodnad, bladen

isynnerhet under vintern antagit, och den kommer härigenom att mäk-

tigt inverka på växttäckets utseende på de ställen der den bosatt sig.

Vanligen ser man den i breda tuvor täcka klipporna eller rota sig i

bara sanden, hemtande nästan endast ur luften sin behöfliga näring.

Stundom blir hela örtståndet rödt, hvilket mot de hvita blommorna

tager sig särdeles väl ut. — Bland äldre botanister har kanske Retzius

bäst beskrifvit Hälleknoppen (Observationes, VI). På Gotland skall den

kallas Mörtgräs.

* Sedum anglicum Huds. är knappt mer än 2 tum hög, under blomningen

blågrön, slutligen rödaktig, och har helt små eller inga bladskott vid roten. Bladen

äro nästan trekantigt-ägglika. Blomknippet är 2—3-klasigt, fåblommigt. Kronbladen

äro större än hos föreg. art (nära 2 linier), hvita och blekt rosenröda. — Växer på

strandklippor och bergsbackar i Bohuslän (sälls.) och blommar i Juli. Wahlbeeg an-

märkte ai'ten först på Styrsö, der han också tecknade originalet till figuren i Svensk

Botanik. I hans Flora Gothoburgensis förekommer växten första gängen som svensk.

6. Småknoppen
(Scdum annuum L.)

är ettårig eller mest tuårig (utan bladskott vid roten), vanligen 2 eller

3 tum hög och nästan upprat, enkel och bladigt 2—3-klasig eller icke

sällan delad i uppstående, nästan lika höga grenar, hvilka vanligen bära

2 (—3) utkrökta, 2—6-blommiga klasar. Bladen äro vexelvisa men

närmade, ellipsoidiska, halftrinda, något utkrökta, mörkgröna och tätt

rödstreckade, små; på mycket soliga ställen bli de nästan alldeles röda.

Kronbladen blekgula, smala och oansenliga, knappt längre än foder-

bladen.

Växer på berg, backar och andra torra ställen, ymnigast kring

Mälaren, Vettern, Venern o. s. v.; vid östra kusten norrut; i Bohus-

läns och Hallands kusttrakter. — Blommar i (Maj,) Juni. — Utbr.

Europa undant. Brittanien, Danmark, Belgien, Portugal samt nästan hela

Spanien och Italien; i Caucasien, på Grönland och Island.

Leche är troligen den första svenska botanist som omtalar denna

växt (1744). I sin Flora Suecica karakteriserar Linné densamma helt

kort. Retzius beskrifver den närmare i sina Observationes I (1779).

Sedan tillade Wahlenberg (Flora Lapponica) åtskilligt till växtens karak-

teristik och synonymi.

De flesta Sedum-arter stå, såsom Dybeck anmärker, i synnerlig

gunst hos allmogen. "Den binder sig deraf kransar, som upphängas i

taken öfver bordet, der de hålla sig friska hela sommaren. Man fin-

ner dem sålunda rätt ofta i aflägsnare landsorter, såsom i Dalsland,

Vermland och Norrland, ja till och med i Skåne".
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1. Biilliafda DC.

Fodret 4-cIeladt. Kronau 4-bladig. Ståndarne 4. Fröhusen 4. —
Blomdelarne stundom 3—5.

1, Fyrlingen
(Bulliarda aqiintica DC. — Tillaea aquatica L.).

En ettårig, ganska liten, från ^ till knappt 2 tums (vanligen om-

kring tumshög) vatten- eller strandört. Bladen äro motsatta, jemnbredt-

syllika, (emligeu köttiga; deras baser sammanväxta genom hinnartade

slidor. Blommorna sitta (vexelvis) ensamma i blad vecken och äro gan-

ska små, hvita eller blekröda; de nästan sakna skaft.

Växer i grunda vatten, helst på sand- eller dybotten, såsom vid

stränder, i vattengropar o. d., eller invid vattnet, eller ock på tidtals

uttorkade ställen. Då den växer i vattnet är den rent grön, större

och mest upprat; derutom blir den vanligen krypande, mindre, mörk-

grön eller rödaktig (och bredbladigare). Oravexlar mellan ända ned till

roten grenad och nästan enkel. Blommar och mognar i Juli, Aug. till

ini Sept. — Utbr. Island, Norge, Sverige, Finland, medlersta Ryssland,

Böhmen, Mähren, norra Tyskland; vestra Siberien.

Ortens slägte är uppkalladt efter den utmärkte svampkännaren

Bulliard, som lefde 1776—95. Så underligt det kan tyckas, står det-

samma, bland alla våra Saftväxter, till blombildningen närmast de cap-

ska Crassulfe, hvilkas stora och tjockbladiga gestalter vi kunna skåda i

våra botaniska trädgårdars växthus, — en slägtskap, som troligen ingen

anat utan att vara botanist. Också är det liksom den lilla örten icke

skulle riktigt "tåla klimatet", utan söka skydd mot detsamma i vattnet;

vintern slipper den dessutom alldeles såsom varande ettårig. Derföre

finnes den "egentligen i sådana vattengropar på klippor och backar,

hvilka kunna antaga en något större värmegrad af solen" Whlnb. Och

under gynnande omständigheter (lagom vatten med passande temperatur)

ser man den gro och växa rikligt på ställen, der den annars sökes

förgäfves.

O. Celsius upptäckte Fyrlingen vid Upsala, åt Vaxala, i en klipp-

grop med stillastående vatten (L. Fh Suec. ed. I); Linné fann den vid

Lule-elfveus stränder "copiosissime" (Flora Lapponica; i Flora Suec. säger

han endast Habitat in Lapponia Lulensi). Växten var då ny för veten-

skapen, ty Vaillants synonym, som L. citerar, hörer ej hit. Sedan an-

märktes den också vid Åkerö, "ad lacum" (L. Flora Akeröensis, 1769).
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LV. LYTHRARIEiE.

1. liydtriiiii L.

Fodret nästan rörlikt, l2-tan(la(lt (hos vår art); tänderna vexelvis

kortare, bredare, nästan uppräta, och läiio;ie, smalare (syllika) oeh ut-

stående. Kroi.blad 6, tydliga och varaktiga. Ståndarnc 12, sexväldiga.

Stiltet trådlikt. P^röhuset 2-ruminigt, bristande upptill med 2 korta skal.

1. Fackelblomstret
(Lythrum Salicaria L ).

En mångårig, vanligen alnshög eller högre (stundom nära 2 alnars)

ört. Roten är stark och träig, äldre stor och oregelbundet-grenig.

Stjelken (eller stjelkarne) är mest upprat och alldeles rak, vanligen 4-

kantig, enkel eller kortgrenig upptill. Bladen sitta vanligen motsatta,

sällan korsvisa (4), eller 3-kretsiga (stjelken är dä 6-kantig) eller vexel-

visa (stjelken då 5-kantig); de äro sraalt-äggrundt-lansettlika eller af-

långa med något hjertlikt omslutande bas; skfirmbladen korta, äggrundt-

triangellika; under och i kanten äro bladen korthåriga (stundom mera

ludna). Blommorna äro talrika, mörkt rosenröda, medelstora, samlade

i täta, 3—6-bloramiga, motsatta och kranslika knippen, hvilka bilda

långa och prydliga topp-ax. Fröhusen äro nästan ägglika, inneslutna i

de 12-strimraiga blomfodren; fröen små, grågula, vigglika.

Växer på stränder, helst steniga, i och vid träsk och diken, gerna

bland buskar, men i norra Sverige endast vid kusten (och på ett ställe

i Jemtland). — Blommar i Juli (Aug.), mognar slut. Aug. — Om-
vexlar glattare och hårigare. — Utbr hela Europa; i Algerien, Cauca-

sien, Palestina (Jordans stränder, var.), Siberien.

1 Bauhins Pinax (1623) upptages Fackelblomstret såsom Lysi-

machia spicata purpurea. Sed na re botanister kallade det Salicaria vul-

garis etc. (T.). Då Linné antog Lythrum till slägtets namn, blef Sa-

licaria artens. Man tror att detsamma tyder på örtens växställe bland

Salices (Pilar): emedan den är en Herba Salicaria.

Fackelblonistrets egentliga blomningstid inträder först med eller

under högsommaren. Med sin rika blomspira blir den dä en riktig

praktväxt, en Fackelros, och en prydnad för våra stiäuder o. a., der

den öfver eller ibland andra växter, icke sällan invid Lysingens klargula

kronor, stolt reser sina länga purpurax, under det bådas blommor ut-

märkt väl bryta sig mot al och pi'buskars bladverk. Växtens blom-

ning räcker temligen länge, men hvar blomkrona bibehåller sig endast

två eller tre dagar. Örtstånd och rot ha, både såsom pulver och de-
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kokt, visat sig nyttiga i långvariga diarrheer och i rödsot. Smaken är

sleraraigt-kärf, och isynnerhet roten är sammandragande och stoppande

(radix valde styptica : Whlnb.). Scherbius skref (1790) en hel liten

bok om växtens medicinska nytta. — Såsom vi sett, omvexlar växtens

bladställning ra. ra. Märkligast är väl den varietet, sora har vexelvisa

blad och blommorna nästan enstaka i bladvecken, hvilken Linné redan

i Flora Lapponica antecknat, "till deras tjenst som tycka om varieteter".

». Peplis L.

Fodret kort-klocklikt, 12-tandadt, hvarannan tand liten (och ut-

vikt). Kronblad 6, små och flyktiga, eller inga. Ståndarne 6. Stiftet

mycket kort (nästan 0). Fröhuset nedtill 2-rumraigt, bristande sent

och oregelbundet (nästan på tvären).

1. Rödlåoken
(Peplis Portula L ).

En ettårig, glatt, icke sällan rödaktig, teraligen spenslig och kry-

pande (i vatten längre, mera upprat och grönare) ört med motsatta,

omväudt-äggrunda eller spadlika, omkring 5 linier långa blad och små

bloramor, hvilka sitta ensamma i bladvecken. Kronbladen äro röda, men

saknas icke sällan. Fodret är veckigt. Fröhuset nästan klotrundt.

Växer på barare sötvattensstränder eller i skogskärr, helst på tid-

tals våta och uttorkade ställen, i polar o. d. — Blommar från och

med Juli till hösten; mognar från slut. Juli. — Omvexlar till bladens

storlek m. m. — Utbr. nästan hela Europa, Caucasien.

Rödlånken tillhör de mer arafibiska växterna. Dess egentliga hem

är likväl, såsom vi nyss närant, utom vattnet, så att den helst utbreder

sina något tjocka, icke sällan brunaktiga, blad på marken, slår rötter

med stjelkarne, grenar och utbreder sig så att den ibland ensam be-

kläder den. Kommer den under vattnet, kryper den icke utan blir

nästan upprat, lång men steril. Dess blad likna Portlakens (Portu-

lacce), men äro tunna ("omnium tenuissima" : L.). Ruppius kallade der-

före växten Portulaca spuria aquatica, DiLLENius (den som egentligen

grundade slägtet) Portula. Linné, som tyckte att det sistnämnda nog

mycket liknade Portulaca, antog Peplis till namn på slägtet och behöll

Portula som artnamn.
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LVI. ONAGRARIEiE.

fl. £pilobiiii» L.

Fodeibräraet 4-delaclt; pipen 4-kanti£?, läng. Kronan 4-bladig.

Ståndarne 8. Fröhuset jemnsmalt 4-kantigt, långt, bristande mellan

hörnen i 4 skal, hvilka bära mellanväggarne längs midten. Eröen tal-

rika, krönta med langa, hvita, spindelnät- eller dunartade hår, medelst

hvilka de sammanhänga i rader (o: Dunörter, Eamsörter). — Mång-

(eller tu-)åriga örter med klasvisa blommor.

a) Foderpipen icke nående öfver fruktämnet. Kronbladen om-

vändt-äggrunda, utbredda, två eller ett något större än de

andra. Ståndarne nedkrökta. Stiftet hängande, slutligen

haklikt uppkrökt. Märken 4, långa, ut- eller tillbakakrökta.

(Charasenerion).

1. Fraktdunan eller Mjölkörten
(Epilobiura angustifoliuin L.)

blir icke sällan 2 eller 3 alnar hög och är starkt mångårig genom en

lång och krypande, trind, inuti hvit och svampigt köttig rotstock och

dennes krypande skott. Stjelkarne äro uppräta och vanligen enkla, tät-

bladiga, trinda, nästan glatta och glänsande, vanligen (särdeles upptill)

rödaktiga. Bladen äro vexelvisa, långt-lansettlika och spetsade, hel-

bräddade eller otydligt, glest och körtelartadt tandade eller svagt bugt-

bräddade, sraåhåriga eller glatta, under blekt blågröna, de större 3—

4

tum långa. Blommorna äro talrika, temligen stora, vackert rosenröda

och bilda en lång, sraalt-pyraraidlik, prydlig klase, som länge (tills alla

blommorna utslagit) hänger med spetsen. Fodret är mörkt rödaktigt

och smått gråludet. Fröhusen äro 2—3 tura långa.

Växer i bergig skogsmark, vid torra eller sandiga skogs- och ängs-

kanter, på steniga eller stubbiga skogsbackar och -ängar och på öppna

(huggna eller svedda) ställen i skogar, allra. — Blomraar bäst under

Juli (slut. Juni till raedl. Ang., stundom till medl. Sept.); i slut. Aug.

är den vanligen utblommad och mogen. — Utbr. Europa undant. Por-

tugal och nästan hela Spanien, Corsica, Sardinien, Grekland och Tur-

kiet; i Caucasien, Siberien, Kamtschatka, nordligare Amerika; på Island.

Med sin ståtliga resning, sina vackra blad och sin prunkande

blomspira, är denna art utan motsägelse en bland våra praktväxter;

också kallas den i Dalarne o. a. Himraelsgräs. Andra benämningar

häntyda mera på den mogna örten och dess hvitglänsande hårkronors
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rader, såsom Getrams och Elgrams. — Praktdunan är en växt, som

kanske utvecklas bäst och skönast i den höga norden, ja Wahlenberg
säger att den i intet land är så ymnig och tillika så präktig som i

vår högsta nord. Den reser gerna sina blomspiror i skogsbrynet eller

lyser dermed upp barare, helst brända ställen eller hyggen kring upp-

vräkta trädrötter, ini mörka skogen, och uppträder icke sällan så tal-

rikt, att den låter hela sträckor skimra i rosenrödt. Ofta nog sällskapar

växten med Hallon- och Trybusken. — Blomaxet utslår sin nedersta

blomma först och sedan de andra i den ordning de sitta, men märkena

utbreda sig först sedan deras blommas egna ståndarknappar redan äro

tomma, sä att närande märken bekomma sitt frömjöl från de närmast

öfre blommorna. Genom denna enkla inrättning bibehåller sig hvar

blomma öppen längre tid, hvarigenom åter hela växtens blomning måste

räcka längre. Fröhusen mogna ock i den ordning blommorna utslagit.

Praktdunans rotstock är stärkelserik och kan beredas till mjöl,

som med någon tillsats af sädesmjöl lemnar ett sundt och närande

bröd. Dess späda, hvita skott lära kunna ätas som sparris om våren.

Frödunet, helst blandadt med tagel, duger till stoppning i kuddar och

madrasser och skall t. o. m. kunna nyttjas till åtskilligt annat hvartill

bomull användes, t. ex. tråd. Redan vid medlet på förra århundradet

väckte en prost Westbeck, som 1744 utgaf "Underrättelse om tvänne

slags Svensk Bomull", uppmärksamhet på detta duns nytta, hvadan

också detsamma kallats Westbecks Bomull. För denna ulls vinnande i

större skala, tillråder han växtens plantering, hvarigenom man på samma

gång skulle kunna binda sandmarker, såsom också annars föreslagits.

Huru ullens (dunets) rensning och redning skall kunna tillgå har Dir.

Ljungqvist beskrifvit och afritat i Vet. Ak. handl. 1745.

Växtens benämning Mjölkört, i somliga trakter Råmjölka,

Imjölka m. m., häntyder på dess sedan gammalt bekanta egenskap att

öka mjölken hos kor. Utom kon äter också fåret och geten örten gerna;

likaså björnen (L.). Kamtschadaler och Ryssar lära begagna bladen till

ett slags thé, och med Flugsvamp och Mjölkört skola isynnerhet Kamt-

schadalerna bereda en rusdryck, liksom de också berättas äta de skalade

stjelkarne. En del Lappar och nybyggare kalla växten Almokke, Al-

mykke, och man ser den icke sällan prunka kring skogslapparnas kå-

tor ("locis stercoratis") "så att man kunde tro dem vara gudars och

gudinnors palatser" (L.). Också är den mycket mera lysande än någon

annan lappsk växt och hela dess utseende mycket olika andra lappska

växters (Whlnb.). På dess reslighet — Praktdunan är en bland våra

högsta örter — lärer den skånska benämningen Kropp syfta. Linné

kallade den en kunglig växt (planta regia), och åberopande Rudbeck,
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som uppkallade Sceptrum Carolinum, vill Rektor Stcinmejer (i sin upp-

laga af Pairabergs Örtekvantz, 1733) tilldela Praktdunan namn, heder

och värdighet af Sceptrum Fridericianum, Fredrik I till ära (!) "i synner-

het medan hon bär en Kongl. Purpur-Drägt, och kan helsas för Blom-

mornas Drottning". Jeraförelsen är lika misslyckad som smickret osmak-

ligt. Men för prakten hos sin blomspira förtjcnar växten visst en

plats i blomstergårdar, der den likväl lätt ökar och sprider sig för

mycket. Härigenom kan den också bli ogräs på åkrar. — Redan Eud-

beck d. ä. Catalogus (1658) upptager Praktdunan (o: Lysimachia sili-

quosa major purpurea).

I)) Foderpipen nående något öfver fruktämnet. Kronbladen nä-

stan hjertlika, mera (nästan trattlik!) slutna nedtill, lika

stora. Ståndare och stift uppräta. — Bladen, åtminstone

de nedre, motsatta (stundom 3 i krets).

2. Luddunan
(Epilohium hirsutuin ^ L )

blir 1 eller 2 alnar hög, slutligen merendels mycket grenig, är upprat,

beklädd med utstående hår (luden); utvecklar långa och starka, kry-

pande rotskott i marken, hvilka göra växten mångårig (den egentliga

roten är nästan tuårig). Bladen äro lansettlika eller elliptiskt-lansettlika,

omslutande med något nedlöpande bas, naggsågade, de största | tum

breda. Blommorna äro vackra, klart violettröda, nära ~ tum breda;

kronbladen 2—3 gånger längre än det uddiga foderbrämet. Märket är

utbredt-4-deladt.

Växer vid (skuggiga) bäckar, källdrag och diken och på annan

fuktig mark i Skåne (mångenstädes ymnig); f. ö. endast på spridda

punkter i södra och medlersta Sverige (på dessa sednare knappt ur-

sprunglig). — Blommar i Juli och Aug.; mognar från medlet Aug. —
Utbr. Europa utom det nordligaste (och Grekland); i Algerien, Abys-

sinien, Orienten t. ex. (en var.) Jordans stränder; i Caucasien, södra

Siberien.

Med sina stora rosenröda blommor och sin rika grönska är Lud-

dunan en ganska vacker växt. Kronbladen äro gulaktiga vid basen, och

från denna sträcka sig nästan genomskinliga ådror, under det bladets

rodnad blir starkare uppåt. Hvar blomkrona varar dock endast en dag

sedan den riktigt utslagit.

Genom Leche blef Luddunan först bekant som svensk (1744),

och såsom sådan kände Linné, då han utgaf sin Floras andra upplaga,

densamma endast genom Leche och L. Montin (Götheborg).

Nyman. Sv. Fanervfj. II. "
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3. Fjnndunan
(Epilobium pubescens Rth. — Epilobiura hirsutum a L.)

är omkring fots- eller alnshög (men omvexlar både större och mindre),

upprat, vanligen sraåluden, enklare, spensligare och mycket småblorami-

gare äu föregående art, mångårig och alstrar täta bladrosetter vid roten,

hvilka bibehålla sig till nästa år och bilda nya stånd. Bladen äro nä-

stan lansettlika, glest småtandade eller nästan helbräddade, omkring |

tura breda. Kronbladen äro blekvioletta, vanligen knappt längre (stun-

dom nära dubbelt) än det uddlösa foderbrämet. Märket är utbredt-

4-deladt.

Växer helst vid bäckar, källor och andra renare vatten, men också

vid diken, på våta åkerkanter o, d., i södra och medlersta Sverige. —
Blommar i Juli och Aug.; mognar från slut. Juli. — Förekommer

stundom (Upsala, Öland, Lilla Carlson) nästan glatt (o: E. rivulare

Whlab.). — Utbr. nästan hela Europa ulora det allra nordligaste; i

Caucasien, Algerien, på Canariöarne.

O. Celsius anmärkte först Ejundunan, på Söderön vid Osthammar,

hvilken ännu i andra upplagan af Linnés Flora Suecica är artens enda

växställe. I sina Novitier meddelar Fries åtskilliga upplysningar om
artem och vidrörer den sannolika orsaken till dess större eller mindre

blommor, dess starkare eller svagare bärighet (bördig eller mager jord,

varmare eller kallare vatten).

4 Bergdunan
(Epilobium montanum L.)

är vanligen 5—12 tum hög, merendels något grenig, nästan glatt;

egentligen tu- eller ettårig, men blir mångårig (ehuru icke särdeles var-

aktig) genom de ovala, köttiga och fjälliga knoppar (outvecklade blad-

rosetter), hvilka bildas vid roten om hösten. Bladen äro äggrunda eller

äggrundt-lansettlika; starkt sågtandade, icke sällan nära | tum breda.

Blommorna äro vanligen blekt-rosenröda (stundom hvita), deras knoppar

lutande. Märket är (slutligen) regelbundet 4-deladt.

Växer på skogsberg och -klippor, i steniga lundar och skogar. —
Blommar i Juli, Aug.; mognar mest under Aug. — Omvexlar större

och mindre (från mer än alnshög till endast 3 tum), med större eller

mindre blad och blommor o. s. v. Så har den i torr skogsmark, der

den är ganska vanlig, dubbelt mindre både blad och blommor än an-

nars. Bladen bli stundom kretsvis (3) närmade. — Utbr. nästan hela

Europa (undant. Sardinien, Grekland); i Caucasien, Siberien; på Island.

Bergdunan upptages i Rudbecks Hortus (1685) såsom Lysimachia

montana serratifolia.
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* B. purpureum Fr., upptäckt i Hallaud, lurer der vara utgången och numera

växa endast vid Eskilstuna.

5. Rosenduoan
(Epiloljium roseiira Schreb.)

är merendels 1—1| fot liö^, upptill vanligen mycket grenig och der

småluden, på stjelk och undre bladsidans ådror rödaktig; egentligen

ett- eller tuårig, men blir varaktig genom nästan klotrunda, köttigt och

tegellagdt bladiga knoppar (bladrosetter), som bildas vid roten om sen-

hösten. Bladen äro äggrundt-lansettlika eller nästan ovala, smätandadt-

sågade, tydligt-skaftade, de nedre (största) icke sällan tumsbreda; skaf-

tens kanter löpa ned på stjelken och bilda på densamma två (stundom

4) ränder. Blommorna äro talrika men små, deras knoppar lutande;

kronbladen hvitaktiga med rosenröda ådror. Märket är klubblikt eller

(slutligen) oregelbundet 4-deladt.

Växer pä våta, helst buskiga ängar, vid källor, bäckar och skug-

giga diken, pä (eller nära) sjöstränder eller sjötorater, i fuktiga träd-

gårdar o. s. v., i södra och medlersta Sverige. — Blommar i Juli,

Ang. (och Sept.); mognar i Aug., Sept. På skuggiga ställen blir väx-

ten spensligare, med endast svagt röda stjelkar och bladådror. — Utbr.

Europa utom det nordligaste och Irland, Spanien, nästan hela Italien,

Grekland; i Caucasien, Siberien.

Den rosenröda färgen hos blommorna bibehåller sig äfven i torrt

tillstånd ren, utan att draga i violett, sä att växten äfven derutinnan

gör skäl för det namn den erhållit. Linné kände icke arten (ehuru

den i hans herbarium lärer ligga såsom E. tetragonum). Den beskrefs

först af ScHREBER i hans Spicilegium Florae Lipsicae (1771), och icke

långt derefter säger sig Retzius sett den vid Skånes och Hallands

"scaturigines", men icke trott den vara egen art (Obs. I, 1779).

6. KantduDan
(Epilobium tetragonum L.)

är vanligen fots- eller alnshög och mycket grenig; bildar om hösten,

innan den bortdör, bladrosetter vid roten, hvilka nästa år utväxa till

nya stånd. Bladen äro sraalt-lansettlika, tätt sågtandade, merendels nä-

stan glänsande och glatta, stundom rödaktiga; deras baser omsluta något

eller äro vidväxta den glatta stjelken och bilda med kanterna ränder

på densamma, så att den blir 4- (stundom 2-)kantig. Blommorna äro

talrika, bland de minsta i slägtet, blekröda, deras knoppar uppräta.

Märket är klubblikt eller oregelbundet deladt.
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Växer nära stränder, på strandängar, vid diken o. d., i södra och

medlersta Sveritje. — Bioramar i Juli och Aug. — Utbr. nästan hela

Europa utom det nordligaste; i Algerien, Caucasien, Siberien, N. Ame-

rika; på Island.

Linné kände icke Kantdunan som svensk. Det var Fries, som

först upptog den bland svenska växter i sin Flora Hallandica (1818).

Om skillnaden mellan denna och nästa art (E. virgatum) talar han

närmare i sina Novitier (jf. också hans uppsats i Bot. Not. 1858).

* E. virgatum Fr. liknar både Kaut- och Kärrduuan, docii mera den sednare,

men har glest sägtandade blad m. m. Den är vanligen korlhårig, stor, med långa, nå-

got krökta, uppstående grenar, spetsadt-lansettlika, niistan sittande, glest och grundt

sågade blad (H. N.). Växer nästan endast i sydligaste Sverge (och Småland). Fr. Fl.

Hall. och Nov.

7. Kärrdanan
(Epilobium palustre L )

är ett(eller genom nyskott tu-)ärig, men bibehåller (och ökar) sig längre

medelst under sommaren utvecklade långa och smala rot- (eller gren-)

skott, hvilka sluta med en ovalrund, köttig, 4-radigt tegellagdt-små-

bladig knopp (bladrosett), som slutligen lossnar och nästa år bildar ett

nytt stånd. Också denna art varierar mycket till storlek (5—15 tum

eller mera), blad (1—5 linier breda, 1—3 tura långa), beklädnad m.

m. Stjelken är sraåluden, alldeles trind (utan bladränder), vanligen icke

mycket grenig eller nästan enkel. Bladen äro lansettlika eller jeranbreda

med nästan vigglik bas, helbräddade eller glest och svagt tandade,

merendels glatta och på undre sidan glänsande. Blommorna äro blek-

röda (stundom hvita), små, deras knoppar hängande. Märket är nä-

stan helt.

Växer i kärr, på våta ängar och sötvattens-stränder, vid källdrag,

dammar och diken (allra.). — Bioramar under Juli och Aug. (till

medl. Sept.); mognar i x\ug., Sept. — Förekommer i Lappland och

norra Sverige med smalt-jeranbreda blad. — Utbr. Europa undant. Por-

tugal, Corsica, Sardinien, Grekland, Turkiet; Algerien, Canariöarna,

Caucasien, Siberien, Kamtschatka, N. Amerika; på Island.

* E. lin e a re Miihleub., som mycket liknar en mindre, smalbladig Kärrduua

(bladen alldeles jemnbreda), växer endast i fjelltrakterna.

8. Fjelldunan
(Epilobiuin alpinum L.)

är mångårig med nästan trådlik, krypande rotstock, har trind, två-

radigt-luden, nästan enkel stjelk, nästan ovala eller -äggruuda, svagt
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tandade eller nästan helbräddadc, glatta blad och blekröda (sällan

hvita) blommor med nästan helt märke; fröhusen äro vanligen glatta

(hos de andra arterna, utom E. linearc, äro desamma småludna), tjoc-

kare upptill.

Växer på fuktiga ställen i fjellen och i några norra Sveriges

(Ängerm., Helsingl.) bergstrakter. — Blommar i Juli och Aug. —
Utbr. Europas alper och högre berg eller alpartade trakter (undant.

Portugal, Sicilien, Sardinien, Turkiet); i Caucasien, N. Amerika; på

Island.

Oravexlar till storlek (2—10 tum) och växt och utgör egentligen,

såsom man vanligen antager, tvä särskilda arter:

E. origauifoli um Lam., merendels upprat och omkring 5—7 tum

hög, med äggrunda, spetsiga, mera tandade blad; växer mera nedom

fjellen, helst vid källor och bäckar.

E. alpinum L. Fl. Suec, vanligen m. e. m. tryckt till marken

(lågväxt) eller uppkrökt (större), med ovala eller smalare, trubbiga, nästan

helbräddade blad; växer mest högre upp pä fjellen; var. med hvitludna

fröhus (o: E. sudeticum Beurl.).

Fjelldunan är en sällskaplig växt, som icke sällan bildar vackert

gröna, stundom i rosenrödt dragande mattor. Linné, som anmärkte

den i Lappland, beskrifver underarten E. alpinum helt kort i sin Flora

Lapponica (n. 150). Wahlenberg omtalar den närmare i sin, och

i Svensk Botanik skildrar han, till Lsestadii teckning, båda under-

arterna. Sednare framställdes och beskrefvos både dessa och E. liueare

af Lindblom i Phys. Sällsk. Tidskr. 1838 och Andersson i Botaniska

Notiser för 1844, hvarest också Fries och Lindblom meddelade an-

märkningar om sagde arter.

* G ultra ve II (Oenothera bieunis L). Förv. på åtskilliga ställen i södra och

medlcrsta Sverige.

!9. drcaea L.

Foderbrämet tudeladt. Kronan 2-bladig (bladen bredt-omvändt-

hjertlika). Ståndare 2. Frukten nötartad, (1—) 2-ruramig, (1—) 2-

fröig, nästan päron- eller klubblik, krokhårig (liten). — Mångåriga

örter med krypande rot (stock), motsatta, tunna blad och små hvit-

röda eller nästan hvita blommor i uppräta klasar.

1. Stora Hexörten
(Circsea lutetiana L.)

blir vanligen omkring 10—15 tum hög, är upprat, temligen mörk-

grön, m. e. m. småludeu, och har äggrunda eller stundom något
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hjertlika, spetsade, svagt och glest tandade, nästan glanslösa blad, hvilka

äro stadigare och mindre genomskinliga än hos de båda andra arterna.

Foderbladen äro gröna eller, särdeles invändigt, rödaktiga. Frukterna

äro nästan päronlika, nära 1| liuie långa.

Växer i lundar och skogar i södra Sverige (temligen sälls.), mest

i Skånes bokskogar. — Blommar i Juli (, Aug.). — Utbr. Europa

undant. det nordligaste och Sicilien, Grekland; i Caucasien, Siberien,

nordligare Amerika.

Linné upptäckte denna art, som svensk, vid Hunneberg och be-

skref den i sin Vestgöta-resa. Eedan Lobelius (1581) kallade växten

Circaea liitetiana.

* C. inf, ermedia Eluh. är vanligen 8— 12 tum hög, nästan glatt, och har

hjertlika, spetsade, starkt-tandade, glänsande blad; foderbladen äro hiniiartade, i spetsen

rödaktiga; frukterna nästan päronlika. Växer sälls. i bokskogar i Skåne (ouh Halland),

på fuktig mark, ocii blommar i Juli, Aug. — Relz. suppl.

2. Lilla Hexörten
(Circaea alpina L.)

är mycket späd, endast 3—8 tura hög, glänsande glatt, blekgrön, med

svaga, rödaktiga, vattiga och uppsvälldt-ledade stjelkar (eller grenar).

Bladen äro lijertlika, kort spetsade, starkt tandade, svagt-hårkantade.

Foderbladen äro hinnartade, hvita och röda. Kronbladen mycket små,

i knoppen blekt rosenröda. Frukterna äro klubblika, knappt J Ii*-

nie långa.

Växer i fuktig skogsmark och i skuggrika, fuktiga lundar, icke

sällan vid multnande trästubbar, vid skuggiga bäckar och berg, på

mullrik mark (svartmylla). — Blommar i Juni, Juli (och Aug.); börjar

mogna med Aug. — Utbr. Europa undant. Holland, Portugal, Spanien,

Sicilien, Sardinien, Grekland, Turkiet; i Caucasien, Siberien, nordligare

Amerika.

Denna art upptages redan i Eudbecks Hortus, 1685 (Circaea sue-

corum minor) och Celsii Catalogus, 1732 (Circaea minima Gol.); dock

lärer Fuirén förut (1623) anmärkt den i Halland.

Circpeorna äro egentliga skuggväxter; deras späda byggnad tål

icke att utsättas för solens strålar. De älska skogens skugga och eu

mullrik mark, äro genom sina krypande rötter sällskapliga, och upp-

träda mest med talrika stånd. Deras känslighet för ljuset visar sig i

den olika riktning, som deras blad och grenar kunna antaga efter dettas

olika styrka. Under mognaden sänka sig blomskaften; de äro, liksom

bladen, ledade till axeln.
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* Sjönöten (Trapa natans L.) har växt i några sjöar i östra Smaland, men är

icke funnen på detta århundradet. Den sista botanist, som sett den växande, var

Liljeblad; han sag den i Sulagångsjöu (Misterhults socken). Wallman sökte den

förgäfves 1829, men fanu torna nötter.

LVII. HALORHÄGEiE.

i. IVIyriopliylluni L.

(KammLlad, Vattenslingor).

Sarabyggare. Ståndarbl. foder 4-deladt; kronan 4-bladig (flyktig);

ståndarne (4—)8, med nästan jeranbreda knappar. Spirbl. foderbräm

mycket litet, 4-deladt, deras kronblad inga eller otydliga, tandlika.

Märken 4, korta men stora, värtigt-håriga. Frukten 4-ruramig, 4-fröig,

slutligen delbar i 4 smånötter. — Mångåriga vattenväxter med ledade

stjelkar, kretsvisa, kammlikt-delade blad; blommorna i bladvecken eller

i bladlösa, glesa ax, hvilka vid blomningen höja sig något öfver vatt-

net; ståndarblomraorna sitta upptill.

1. Äxkamman
(Myrioplijllum spicatum L.)

är nästan smutsgrön eller något rödaktig, slankig, med borstlikt delade

blad. Blommorna i små kretsar, hvilka bilda bladlösa, raka ax; de

nedre skärmbladen äro inskurna och omkring lika långa som blom-

morna; de andra kortare och helbräddade. Kronbladen äro klolösa.

Ståndarknapparne, innan de uppbrista, röda. Märkena alltid röda.

Frukterna äro smärre och mindre köttiga än Kretskammans.

Växer mest i renare (men stillastående, icke rinnande) vatten, såsom

större eller mindre sjöar. — Blommar hela Juli; mognar under Aug.

— Utbr. nästan hela Europa; Algerien, Canariöarna; Caucasien, Si-

berien, Canada; Island.

Frankenii Spcculura upptager Äxkamman under benämningen Foe-

niculum aquaticum (Vatten-Fenkol).

* Myriophyllum alter niflorinn DC. är finare och spensligare än de båda

andra arterna, har hårlikt delade blad och blommorna i nederst bladigt, i början krökt

ax, som upptill har vexelvisa ståndarblommor och nedtill kretsvisa (3

—

?>) spirblonimor

;

skärm- och kroublad som hos Axkammau. — Växer i sjöar (större och mindre), åar

och bäckar; blommar i Juli, Aug.; mognar i Aug.
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2. Kretskamman
(Myriophylluin vcrticilltituin L.)

är merendels mera klargrön än de båda andra arterna, och i allraän-

bet gröfre, stadigare och rakare än Axkamman, har borstlikt (smalt-

jemnbredt) delade blad, och alla blommorna kretsvisa med m. e. m.

bladlika skärmar. Kronbladen äro kloade; ståndarknapparne gula. Fruk-

terna nästan dubbelt större än Axkammans.

Växer i dyiga kärr och sjöar, diken och andra stillastående vat-

ten (inom norra Sverige anmärkt endast på ett par ställen i Helsing-

land och Ångermanland). — Blommar mest under Juli. — Utbr. Eu-

ropa undant. det allra nordligaste och Corsika, Sardinien, Grekland,

Turkiet; Algerien, Caucasien, Siberien,N, Amerika; Island. — Skärm-

bladen omvexla än stora och alldeles bladlika, än knappt längre äa

blommorna, så att dessa bilda ax (o: M. pec tinatum DC).

Kretskamman har ännu i andra upplagan af Linnés Flora Suecica

blott ett enda växställe: Kungsängen vid Upsala.

Man torde kunna säga att vattnen ha sina skogar och ängar

lika väl som den torra marken. Kammbladorna äro bland de växter,

som mest bidraga att bilda dessa undervattens-ängder, i hvilka talrika

mollusker och vatten-insekter tillbringa sina dagar. De mänga, krets-

vis ordnade, med luft fyllda tomrum, som dessa växters långa och

greniga stjelkar hysa i sitt inre, göra att de med lätthet uppbäras af

vattnet, som omger dem. Också bladens byggnad bidrager att hålla

växten uppe. — Kammbladorna uppträda stundom så talrikt, att de

nästan täcka vattnet; detta händer isynnerhet med Axkamman och

Kretskamman. Ständarmjölet (pollen) är hos dessa växter så ymnigt,

att vattnet omkring de nyss utslagna blommorna stundom blir liksom

inpudradt dermed. De öka sig mycket genom knoppai", hvilka äro

rödaktiga, lossna och slå rötter i dyn (nästan som hos Utricularia och

några andra vattenväxter). Dessutom kunna de öka sig genom greu-

eller stjelkstycken. Det är således mindre underligt om Kammbladorna

förekomma i stora massor.

13. Ilipi>ui*is L.

Blommorna (åtminst. till största delen) tvåkönade (ståndaren saknas

stundom). Fodret otydligt. Krona saknas. Ståndare 1 ; knappen nä-

stan njurlik; dess rum omsluta märket något i början. Märket långt-

syllikt, beklädt med små uppstående hår. Frukten en liten 1-fröig

skalnöt.
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1. Hästsvans-örten
(Hippuris vulgaris L.)

Mångårig raed temligen långt krypande, slät, hvitbrun, skör och

svanapig rotstock och trinda, raångledade stjelkar, hvilka inuti äro pi-

piga genom kantiga, i 2 eller 3 kretsar utom hvarandra ställda gån-

gar. Bladen äro talrika, merendels alldeles eller syllikt jemnsmala;

de sitta i kretsar kring de något inknipta stjelklederna, vanligen 6—12

kring hvarje led; de nedersta ledernas blad äro längst (|— 1 tum),

de andras smånigom kortare. Blommorna sitta ensamma i bladvecken;

de äro helt små och grönaktiga med blekröd, relativt stor ståndar-

knapp och hvitt (genomskinligt) märke. Men vanligen äro endast de

öfre blommorna tvåkönade och de nedre spirblommor. Frukterna äro

små, ellipsoidiska, brun- eller rödgröna.

Växer mest i kärr, bäckar och diken, i vikar, på sjö- och å-

strändei*, uti eller invid vattnet, helst på dybotten och i stillastående

vatten. Den är då i allmänhet sådan vi nyss skildrat densamma, och

har 5—10 tum hög, upprat och enkel stjelk (eller stjelkar). Men då

den växer längre ut i mera rinnande bäckar och strömmar, blir den

slankig och flytande, lång, tunn och långbladig, icke sällan grenig,

då nästan alltid utan blommor. Och på Östersjöns nordligare strän-

der bildar den en märklig varietet, som har nära lansettlika eller

bredare blad, nästan endast 4 eller 5(—8) i hvar krets (H. tetraphylla

L. f. suppl. 1781. H. lanceolata Retz. fasc. obs. III. 1783. H. ma-

ritima Hell. 1786). — Blommar i Juni och Juli; mognar under Juli,

Aug. — Utbr. Europa undant. Portugal, Spanien, Italiens öar, Grek-

land, Turkiet; i Caucasien, Siberien, Kamtschatka, N. Amerika; på Is-

land; vid Magellanska sundet.

Hästsvans-örten ådrager sig lätt uppmärksamhet genom sina talr

rika blads utseende och ställning; vid hastigt påseende har den

en slags likhet med vissa Fräken- (Equisetum-) arter (o: Equisetum

palustre etc. Bauh.), eller med en liten gran, hvadan den ock be-

nämnes Vattengran (Kärrgran, Limnopeuce Cordus). För sina leder

får den dessutom heta Ledgräs, Ledört. Den sällskapar gerna med

Blomvass, Svalting och andra vattenväxter. — Den varietet, som växer

på Bottniska Vikens kuster, har ett ganska eget utseende: kort och

stadig, med bredare blad, de nedre bredt, några nästan omvändt-ägg-

rundt-,vigglika, rundadt-trubbiga. Den upptäcktes vid Abo af "Cl. D,

Schulscn" enligt Uetzius, hvilken erhöll den genom Sparrman och

tecknade den cit. st. Hellenius utgaf 1786 i Abo en Dissertatio de

Hippuride, i hvilken han beskrifver samma växt under namnet H.

maritima.
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LVIII. POMÄGEI.

I. Pyrus L.

Stiften 5. Frukten 5-rummig; rummen tunnt-broskartade, vanligen

2-fröiga. — Träd med hela blad, hvilkas kanter äro inrullade under

knopptillståndet; blommorna qvastvisa, stora och vackra. De nya röt-

terna bildas, enligt Dir. Stenbergs iakttagelser, om hösten, 10—15 da-

gar innan trädet fäller sina blad.

a. Stiften sammanväxta nedtill. Frukten intryckt i båda än-

darna eller åtminstone i den nedre eller basen (o: äpple).

Malus T.

1. Äpleträdet
(Fyrus Malus L.)

eller, såsom det vildväxande kallas. Skogs- eller V il d a pel n, är ett

medelstort eller litet (10—15 alnar högt), stundom busklikt, men starkt

och stadigt träd med temligen utbredd krona, hvars yngsta grenar

icke sällan äro torn (tagg-)spetsiga. Barken är rödgrå och brister i

tunna stycken, hvilka slutligen lossna. Veden är hård och mörk.

Bladen äro äggrunda (men med kort spets), nästan elliptiska eller

-ovala (basen icke sällan något hjertlik), men också rundade eller om-

vändt-äggrunda, trubbsågade, skrynkliga, (nästan) glatta eller under m.

o. m. håriga; deras skaft omkring dubbelt kortare än skifvan. Blom-

qvastarna äro vanligen flocklika (o: mycket kort skaftade), 3—6-blom-

raiga. Blommorna något välluktande, innan de utslå nästan rosenröda

och ganska vackra; äldre bli kronbladen hvita och på undre sidan m. e.

m. blekt-rosenröda. Frukterna äro m. o. m. runda, hos den vilda växten

små, obehagligt sura, stundom besk eller sötaktiga, alltid kärfva (Sur-

äplen, Beskäplen, Sötäplen).

Växer på skogs- och ängsbackar, i lundar och skogsängar, på

berg, i södra och medlersta Sverge. Odlas dessutom allmänt i många

varieteter. — Blommar i slut. Maj eller börj. Juni, något sednare än

nästa art; mognar i Aug., Sept. — Bladen utslå samtidigt med

blommorna. — Förekommer stundom (såsom i Skåne) med på under-

sidan ulligt-ludna blad. — Utbr. hela Europa undant. det allra nord-

ligaste (och Grekland); i Caucasien.

Äpleträdets ved är stark och hård, så att den leranar godt, sär-

deles för vagn- och blockmakare tjeuligt, virke. Bark-extraktet skall

vara hvad man i medicinen kallar antiseptiskt (motverkande röta).
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Mellanbarkeu färgar gult. Bladen ätas af boskapen, äfven torra. De

många odlade äplesorternas flerfaldiga användning torde vara bekant och

hörer dessutom icke bit. Vildäplen rekommenderas mest till cider-

beredning. Cidern är en smaklig och helsosara, vinartad dryck ("äpel-

vin"), och erhålles genom den utpressade saftens jäsning. Svensk Bo-

tanik berättar att i Herfordshire i England, på en trakt af omkring

1^ svensk quadratmils vidd, inom ett år bereddes 50,000 stora fat

cider af vildäplen. Af den omogna frukten kan bränvin destilleras och

ättika bryggas. — Trädet skadar icke, åtminstone icke omedelbart, gräs-

växten, så att det kan planteras på ängar o. a. Bien besöka särdeles

gerua dess blommor.

Liksom nästan alla till denna vackra ordning hörande växter,

bidrager också Äpleträdet mycket till ett landskaps försköning under

våren, dä dess nyss utslagna, talrika, hvitröda rosblommor prunka

bland unga blad. Dess blomning sammanfaller med Pionens och Nar-

cissens och med Askens bladsprickning, och Pomonas blomsterrad,

som börjar, samtidigt med Tulpanen och kring medlet af trädens löf-

sprickning, med Prunus-arterna (Hägg, Kersbär, Fogelbär), slutar med

Pyrus-arterna (Päron, Äple) : L. — Malus var hos romarne (Vir-

gilius) benämningen på äpleträdet, hvadan dess nuvarande artnamn.

b. Stiften alldeles fria. Frukten icke intryckt i nedre ändan

(basen) och der vanligen smal (o: päron). Pyrus T.

2. Päronträdet
(Fyrus communis L.)

blir ett temligen stort (i medeltal 15—20 alnar, men också större),

äldre något vresigt, träd med, åtminstone yngre, något smal och

spetsig krona; i vildt tillstånd har det torn-(tagg-)spetsade smågre-

nar. Barken är gråbrun och sprickig. Veden rödaktig, ganska

hård (hårdare än Äpleträdets). Bladen, hvilka unga vanligen äro små-

ludna, bli slutligen, utom i kanterna (och under), glatta; de äro ägg-

runda eller nästan elliptiska, spetsade eller stundom nästan trubbiga

(basen ofta något hjertlik], helbräddade eller svagt sågade, ofvanpå

släta och glänsande; deias skaft icke sällan nära lika långa som skif-

van. Kronbladen äro rent hvita. Frukterna, hvilka hos det vilda

trädet äro små, hårda och kärfva, ha vanligen smal (mera sällan

rundad, men icke intryckt) bas. — Enligt Dir. Stenberg har Päron-

trädet nästan lodrät rot med snedt nedgående grenar (men kan också

sakna pålroten).
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Växer pä steniga backar, i skogar, lundar och hagar, i södra

och raedlersta Sverige. Odlas också mycket och i många varieteter.

— Blommar i slut. Maj eller börj. Juni, något tidigare än Äpleträdet;

moo-nar i vilda tillståndet sent (men några odlade varieteter äro ti-

(Jiga). — Utbr. Europa undant. det nordligaste (och Turkiet); i Cau-

casien. — På Sicilien blomma Pyri redan vid medlet på April eller

tidigare. Förf. har i sin dagbok för 1844, den 8 April antecknat för

Messina: "Pyri blommade i trädgårdarna som bäst."

Med sina rent hvita blommor jerate de släta och glänsande bla-

den, är Päronträdet ett ganska vackert träd. De odlade päronslagens

användning är, såsom bekant, vidsträckt. Men i vilda tillståndet är

trädets frukt liten, hård och icke ätbar rå; kokad skall den, bland

allmogen, nyttjas i välling. Deremot lärer den vara ypperlig vid svin-

gödning och då kunna ersätta ållon. Väl mogen och krossad, kan

den bra användas vid bränvins-bränning. Mesta uppmärksamhet för-

t'enar likväl vårt vilda Päronträd för det goda virke, som det lemnar,

isynnerhet som trädet kan bli ganska gammalt och stort. Virket

är nemligeu både hårdt, tungt, fint och vackert ådrigt, pä samma

gång som det är lätt att arbeta och bra låter polera och betsa sig. Det

är derföre omtyckt och begagnas mycket af svarvare och snickare. —
Päronträdet skadar icke eller gräsväxten.

Pries anmärker (i Novitierna) att endast en varietet, som har

alltid glatta päron och blad, de sednare nästan runda, kan anses verk-

lig{ vild, liksom Surapeln, som har alldeles glatta blad och äplen, är

det egentligen vilda Äpleträdet. De mesta "vilda" Äple- och Päron-

träd vore således endast att betrakta såsom urartade från odlade sorter

(en mening som redan IIetzius hyste . Så har man också af andra

kulturväxter, t. ex. Vinbär, Palsternacka, å ena sidan en motsvarande

vild stam, och å den andra en urartad, som likväl icke återgår till

den ursprungliga utan bibehåller sig ehuru pä ett eller annat sätt för-

ändrad (urartar till en ny varietet, olika den ursprungliga vilda).

Bland växterna, som bland djuren, påtrycka yttre villkor (momenter) sin

prägel, hvilken, en gång antagen, icke kan utplånas utan endast förän-

dras. (Fr. Nov.).

^. §orbiis L.

Stiften mest 3(2—5). Frukten (bärlik) omkring 3 (2—5)-ruramig

;

rummen hinnaktiga (mjuka), 1— 2-fröiga. — Träd med knipp- eller

qvastvisa, hvita blommor; bladen dubbelvikta och veckade i knoppen.
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1. Rönnen
(Sorbiis auciiparia L.)

blir vanligen ett medelstort (eller mindre), temligen smärt träd med

utstående och temligen (hos gamla träd mera) slaka grenar. Roten

är (enligt Dir. Stenberg) delad i nästan vågräta grenar, o: svag pålrot.

Barken är slät, gråaktig. Bladen äro alldeles parbladiga, med udd-

blad, 4—6-pariga; småbladen näfstan lansettlika, hvasst sågade, under

bleka, småhäriga eller slutligen glatta; strax de utslå äro de (liksom

knopparna) rödgrått silkesludna. Blomknippena äro mycket greniga

och icke sällan öfver handsbreda; de lukta starkt bittermandel. Fruk-

terna ("rönnbären") äro mindre än hos de andra arterna (ärtstora),

nästan klotrunda, skarlakansröda; deras kött är saftigt, mycket surt.

Växer i skogar, hagar och lundar, på skogsängar, isynnerhet i

bergstrakter eller på bergig, grus- eller stenbunden mark (allm.), och

planteras dessutom mycket vid vägar, byar och gårdar. — Blommar i

(Maj,) Juni; mognar i Sept., Oct. — Bladen utslå (i medl. Sverige)

vid medl. Maj. I Lappland, särdeles nära fjellen, äro enligt Wahlberg

(V. A. Förh. 1844), bladen glatta och glänsande redan strax de utslå.

— Trädet växer temligen fort till 20:de året, men stadnar sedan meren-

dels 1 växten, torkar i toppen och blir sällan mer än 50 eller 60 år

gammalt. — Utbr. Europa undant. Portugal, Italiens öar, Grekland;

i Caucasieu, Sibei^ien; på Grönland, Island.

Rönnbär anses verksamma mot skörbjugg och beröramas mot

stranguri och njursten, hvarvid de kunna användas kokta till mos eller

ätas råa några gånger om dagen under en längre tid. Torkade bli

de angenämare till smaken och tjenligare till syltning. Saften, som

är mycket rik på äplesyra, ger cider och ättika, och kan i många fall

nyttjas i st. f. citronsyra. Innan de blifvit "frostbitna" äro rönnbären kärfva

och sammandragande. "Svin kunna gödas med rönnbär, isynnerhet om
potates eller något säd tillblandas." Många foglar, särdeles orrar, siden-

svansar, domherrar, trastar, äta dem begärligt; höns o. d. äfven gerna

under vintern. Rönnbär duga ock bra vid brännvinsbränning. — Bla-

den äro goda till viaterföda åt boskap. Barken är rik pä garfärane.

Veden är hvit och leranar ett temligen hårdt och segt virke, som

nyttjas till åtskillig slöjd. — Trädet växer temligen fort (s. o.) och skadar

ej gräsväxten; det trifves bäst i lera, som är blandad med sand och

svartmylla, men växer dock icke illa på steniga backar o. d., der det

således med fördel kan planteras.

Detta allmänt bekanta, riktigt nordiska träd, tror man under he-

dendomen varit föremål för flera slags vidskepelser. Visst är att det

ofta omtalas i allmogens sagor. Och ännu anser den "Flygrönn", d.
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v. s. sådan Eönn, som — sådd genom foglar — uppväxt på tak,

murar, bergväggar och andra mindre tillgängliga ställen, äga en pä

flera sätt underbar kraft, bland annat såsom slagruta till förborgade

skatters upptäckande. Med Flygrönnens bistånd skall man ännu på

Gotland tro sig vinna seger i täflingsleken m. m. (Dybeck).

Ehuru Eönnen aldrig uppnår någon betydligare storlek, blir den

likväl alltid en prydnad för våra bergiga skogar. Först i Maj eller

Juni öppnar den sina stora knoppar, inom hvilkas ludd blad och

blommor legat skyddade under vintern. Dä utveckla och utbreda sig

de unga, väl sammanvikta bladen, utväxa de hvita, något gulaktiga

blomknippena, och då är sommaren snart inne — claudit agmen Po-

monfe säger Linné om trädet. — Kring blomknippena svärma sko-

gens insekter och några t. o. m. tillbringa på dem, under sömn, nat-

ten. De talrika blommorna efterträdas af nästan lika många "bär",

hvilka först äro gröna, men mot hösten gulna, sedan bli brandgula

och slutligen rent röda. De klarröda "bärklasarna" bryta sig då

utmärkt bra mot trädets lätta, mörkgröna bladverk och äro icke sällan

så talrika, att grenarna som bära dem, nästan svigta. Och ehuru

bladen affalla, qvarsitta likväl "bären" till större delen, till prydnad

åt trädet och mat åt foglar (såsom trastar och sidensvansar) under

vintern. Hvad dessa leranat, faller till marken, och slutligen återstå

endast de tomma knippgrenarna, som burit dem. — Linné karakteri-

serar Rönnen sålunda: ett träd, som icke blir gammalt, icke låter

bra klippa sig, om våren och hösten gladt, under sommaren sorgligt.

I Lappland iakttog han en gång huru, då en kall nordan blåste, rön-

narnas blad rodnade, då de hos aspar, björkar och pilar bleknade.

Trädet är allmänt i Lapplands lägre trakter.

Redan hos Cordus (1561) heter Rönnen Sorbus aucuparia, eme-

dan bären användas till lockbete vid fogelfångst (aucupia). Dybeck tror

ordet Rönn sammanhänga med röd (röuna = rodna Westra.). I Göta-

rike lärer namnet vanligen vara Runn.

Enligt Dir. Stenbergs iakttagelser bildar Rönnen nya rötter om

hösten, 10—15 dagar före bladfällningen. Frön, som sås om hösten,

uppkomma vanligen endast till en liten del våren derpå, de öfriga

först andra våren (så att de ligga två vintrar i jorden).

2. Oxelrönnen
(Sorbus fennica Kiilm)

liknar till utseendet i allmänhet Rönnen och blir ett medelstort eller

mindre träd med temligen svaga grenar, hvilka bilda en smal krona.

Bladen äro parbladigt delade (1—2-pariga) vid basen, men upptill en-



47

dast m, e. ra. parskurna, sågade, under ojråliulna, icke sällan nära 4

tum långa. Blomknippena äro mycket och tätt greniga. Frukterna

lära vara något större äu hos den vanliga Rönnen och mindre sura,

snarare sötsura (o: Rosl. Sur oxel).

Växer på steniga skogsbackar och på ängar i Stockholms-skären

och Roslagen, på Gotland och vid Marstrand. — Blommar i (Maj,)

Juni. — Utbr. Finland, Sverige, Norge, ön Ärran vid Skottland, Thii-

ringen, Steyerraark, Banatet, Dalraatien.

Oxelrönnen står, såsom namnet antyder, midt emellan Rönnen

och Oxeln, till bladen mera liknande den sednare, till bären mera

den förra. Detta synes också af de båda olika namn den erhållit

allt efter som man tyckt den likna mera det ena eller andra trädet o:

Finsk Oxel eller Finsk Rönn. Trädet blef först bekant genom

Kalm, som anmärkte det vid Abo och skickade blad deraf till Linné,

hvilken upptog växten i andra upplagan af sin Flora Suecica såsom

Cratsegus Fennica Kalmii (var. y under Cratcegus Aria), varande den då

känd endast som finsk. I bihanget till sin Fauna Suecica (ed. II.

557) kallar han den Cratsegus hybrida och upptager den också för

Gotland (J. P. Falk). I Species (1762) ställer han den på sin veder-

börliga plats i slägtet Sorbus (o: S. hybrida). Men då hybriditeten

här är endast hypotetisk, kan man gerua, med Fries, återtaga Kalms

namn i Flora Fennica (1756).

3. Oxeln
(Sorhua scandica Fr. — Crataegus Aria a scandica L. ain.)

blir ett medelstort eller stundom temligen högt träd med slutligen

något bred krona. Roten både tränger djupt ned och utbreder sig

åt sidorna. Barken är yngre slät, mörkbrun; bastet blekgrönt. Bla-

den äro äggruudt-ovala eller nästan (bred t) elliptiska, grundt-parskurna

och ojemnt-sågade, under gråaktigt-ulliga, ovanpå mörkgröna, omkring

3 (2—4) tum långa och Ii—2| tura breda; skaftet är omkring tums-

långt. Blomknippena äro qvastlika, handsbreda, nederst bladiga. Fruk-

terna ("oxelbären") äro ellipsoidiska, röda; deras kött är mjöligt,

sötaktigt. — På skott och telningar äro bladen vanligen djupt parskurna,

nästan liknande Oxelrönnens.

Växer på skogsängar och -backar, i lundar, helst på bergig

mark, i södra och raedlersta Sverige (men i Skåne icke säkert vild).

Dess bästa hem är östra Smålands högland, der den bildar hela små

skogar (Fr.). Planteras dessutom icke så sällan vid byar och gårdar,

och som sådan förekommer den längre mot norden. — Blommar i

Juni (omkring midsommar); mognar Sept., Oct. — Utbr. nästan in-
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skränkt till Skandinavien, Siuleterna och några Frankrikes berg, men

är i Norge ringa och i Danmark endast Bornholm.

Oxeln växer något långsamt och kan stundom, särdeles der den

står skyddad, bli ganska gammal och stor. Dess ved är hård och

lemnar ett både vackert och varaktigt virke, ju äldre dess hårdare och

bättre, såsom till hjulaxlar och -ekar, kuggar, valsar, trissor och block.

"Bären" äro ätliga, om också icke någon särdeles läcker spis. De

lemna näring åt eu del foglar och äro dessutom på flera sätt an-

vändbara. Torkade och malda till mjöl äro de, blandade med annat

mjöl, ett ganska godt nödbrödsämne. Vidare kunna de kokas till si-

rup, mos och gelé. Få krossade och kokade oxelbär kan man, liksom

på enbär, brygga ett helsosarat dricka. De kunna också torkas för

att under vintern I)egagnas till sådan brygd. Af en tunna torkade

oxelbär har man fått en tunna öl och derjemte svagdricka. De lemna

också bränvin. Med mäsken kan man sedan göda svin, och oxelbär

äro alltid en ypperlig svinraat och gifva ett godt fläsk. Trädet är

således nyttigt, hvartill kommer att det icke skadar gräsväxten och

bär nästan alla år, ehuru hvartannat år mindre. — Frön, som sås om
våren, ligga minst ett år innan de uppkomma, men sår man dera

samma höst som de mognat, gro de, åtminstone till en del, våren

derpå. Blommorna ha stark lukt, nästan som Elggräs. — Enligt Dir.

Stenbergs iakttagelser bildar Oxeln, liksom Rönnen, nya rötter om
hösten, 10—15 dagar före bladfälluingen.

Såsom vi ofvan sett, är Oxeln ett egentligen skandinaviskt träd.

Benämningen s ca n di ca (Crataegus etc), som O. Celsius tillade det-

samma i sin Catalogus (1732), var således ganska lyckligt vald. I

Flora Lapponica har Linné arten ren, men i sednare arbeten förenade

han den med nästa. Fries (i Flora Hallandica) både återställde ar-

ten och upptog den i dess rätta slägte. Då Hvitoxeln (nästa art),

såsom en mera norsk art, får namnet Norsk Oxel, liksom Oxel-

rönnen såsom egentligen finsk får heta Finsk Oxel, tillkommer vår

vanliga Oxel med skäl benämningen Svensk Oxel. Både dess egent-

liga hemland och dess utseende äro midt emellan de båda andras!

4. Hvitoxeln
(Sorbus Aria Cr. — Crataegus Aria ^ L. suec.)

blir ett mindre träd eller en större buske, med brun bark, och har om-

vändt-äggrunda eller vigglikt-ovala, nästan dubbelsågade men vid basen

helbräddade, teraligen läderartade, under alldeles hvitludna, endast om-

kring Ii tum långa blad på korta och stadiga skaft. Frukterna äro
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deremot större än hos de andra arterna, söta och röda. — Roten går

djupt ned och utbreder sig också mycket åt sidorna.

Växer på bergsbackar och klippor i Bohusskären, på Dalsland (ett

par ställen), Kullaberg i Skåne och på Gotland och Gotska Sandön.

— Blommar i (Maj,) Juni; mognar i Sept., Oct. — Utbr. Europa

undant. Holland, norra Sverige, Lappland, Finland, norra och medlersta

Ryssland ; i Caucasien, Arraenien (t. ex. berget Ararat), södra Siberien.

Hvitoxeln är en ganska vacker art och utmärkt isynnerhet genom

sina blad, hvilkas silfverhvita undersidor, särdeles då starkare vind sätter

dem i rörelse, göra en ypperlig verkan mot de mörka öfversidorna eller

mot andra dystrare träd. Också de glänsande-röda frukterna äro en pryd-

nad, för att icke nämna den något gulaktigt hvita blomdrägt, som arten

har gemensam med sina samslägtingar. Frukterna kunna troligen använ-

das på samma sätt som Oxelbär. Således kan Hvitoxeln nog förtjena

odling. På grusblandad lera med torrt läge växer den bäst. Den är

allmännare i Norge, hvadan den i Sverige icke sällan kallas Norsk
Oxel. Genom Linnés vestgöta-resa blef Hvitoxeln först känd som

svensk; han anmärkte den vid Bohus (enda växstället i hans Flora

Suecica). Vid Visby upptäcktes den af D:r Kolmodin (Wikstr. Vet.

Ak. handl. 1824).

3. Crattegus L.

Stift 1 eller 2 (—3). Frukten 1- eller 2-(—3-)i"ummig; rummen

benhårda, 1-fröiga. — Bladen tegeilagda och veckade i knoppen.

1. Hagtorns-busken
(Crataegus Oxyacantha L.),

som stundom blir ett litet (4—5 alnars) träd, har talrika, hårda, ut-

spärrade och med starka (torn-) taggar väpnade grenar, omvändt ägg-

runda, 3—5-flikiga och sågade, nästan glänsande mörkgröna blad samt

flocklikt-qvastvisa, talrika, täcka, starkt luktande blommor. Fodret är

nästan skållikt, med klocklik pip. Kronbladen äro nära kretsrunda,

skåliga, rent hvita. Ståndarknapparna rosenröda. Stiften glatta. Fruk-

terna ("stenbär") äro nästan klotrunda eller ellipsoidiska, täckta med
den smalare bädden (disken), röda och glänsande; deras kött är något

beskt, rajöligt. — Enligt Dir. Stenberg har Hagtornet en svag och kort

pålrot med nästan vågrätt utbredda grenar och bildar nya rötter 18—20

dagar innan det fäller bladen.

Växer på öppna bergs- och ängsbackar, i lundar och hagar, helst

på stenbunden mark, i södra och medlersta Sverige. — Blommar i

(Maj,) Juni; mognar under Aug. eller sednare och frukterna qvarsitta

Nyman. Sv. Fanerog. II. 4



50

till nästa år. — Oravexlar raed nästan pardelade blad. — Utbr. hela

Europa utom det allra nordligaste; i Caucasien, Orienten, Barbariet. På

Sicilien blommar Hagtornet redan mot slut. Mars. — Utgör egentligen

två arter:

Spetshagtorn (Cratgegus monogyna Jacq.), som vanligare blir mera

trädlik och mindre taggig, har större, spetsigt- och utstäende-flikiga

blad, och mest 1-stiftade blommor, hvilkas foderflikar äro nästan tri-

angellika med smal, vanligen nedkrökt spets, — och

Rundhagtorn (Crataegus Oxyacantha Jacq.), med trubbigt flikiga

(dock stundom än temligen spetsflikiga än nästan hela) blad och mest

2- (eller 3-)stiftade blommor, hvilkas foderflikar äro triaugellika (med

kort spets), uedkrökta (och långt skilda). Blommar omkring 14 dagar

senare än den förra.

Bland våra buskar är Hagtornsbusken troligen den, som leranar de

bästa och varaktigaste häckar och lefvande stängsel. Den växer tätt, är

starktaggig, m,ycket seg, ej nogräknad på jordmån, härdig, den tål

både blåst, sol och köld och låter bra klippa sig. Den tycker om
sandig mark, väljer backar och torra, öppna ställen, föraktar skuggiga

och växer som bäst då den är som mest utsatt för vind och storm,

hvarutinnan den öfvergår alla våra andra träd eller buskar, säger Linné

(Frutetum Suecicum och Flora Suec). Hagtornsbusken kan också lätt

uppdragas till trädstam om den uppqvistas som ung. Veden är så

hård och tät (gammal nästan som buxbom) att den kan nyttjas till

kuggar, trissor i block, skrufvar m. m.; svärtad eller betsad liknar den

ebenholz. Unga, raka telningar lemna vackra spatserkäppar. Barken

färgar gult. Blommorna och späda bladen kunna nyttjas som thé. Fruk-

terna ("stenbären"), hvilka äro hårda inuti (Blek. Horsabär =-- Häst-

bär), utgöra (kärnorna) näring för en del foglar vintertiden och kunna

vid missväxt användas till nödbröd. Svin kunna ock bra gödas der

med. — Hagtornsbusken fortplantas lättast med stenbären. Fröen ligga

två vintrar i jorden innan de gro.

Hagtornsbusken bör räknas till våra vackraste buskar, ja, den

franske botanisten Lecoq, är så intagen i den, att han tillägger den

"alla fullkoraligheter". Den har, säger han i sin mästerliga skildring,

"en behaglig växt, smärta, ledigt utsträckta och ordnade grenar; der-

till vackra och rent gröna blad, mot hvilka de täcka blomknopparne

runda sig väl; slutligen blommor, rena som snön och välluktande, med

de behagliga rundningarne förhöjda genom talrika, rosenröda ståndar-

knappar, hvilka bilda liksom en särskild krona i blomman". Säkert är

att en i all tvånglöshet, i all sin styrka utvecklad och i bästa blomning

stående Hagtornsbuske är bland det vackraste man kan se, men kan-
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ske mest der dess både med utslagna blommor och knoppar prydda gre-

nar sträcka sig ända ned till marken "och tillåta Myosotis blanda

sina himmelska blommor bland de glänsande bladen och Smörblomman

öppna sina guldskålar niidt i det hvita tornets blomkransar". "Då man

betänker de tusentals blommor, som täcka en hagtornsdunge, de tal-

lösa kronblad, som öppna sig och affajla, dessa oräkneliga ståndare,

som utsprida massor af frömjöl (pollen), dessa så friska och kraftigt

utvecklade blad, frågar man sig nästan huru det är möjligt att en så

mäktig lifsverksamhet kan yttra sig i en sådan stillhet, utan minsta

för oss förnimbart ljud". Helst bör man skåda Hagtornet, då det

nyss börjat utveckla sina blommor och dessas hvita knippen liksom ligga

på det friska, glänsande bladverket, "en vacker solskensdag, då insek-

terna surra på dess grenar och visa i dess blommor sina blänkande

eller liksom emaljerade vingar, då den från främmande land återkomna

fogeln besjunger i lunden sin seger och sin kärlek". Då förlåta vi det

gerna dess taggar. Och skulle vi sedan det blommat ut, för någon

tid glömma denna vårens härold, gör Hagtornet sig snart åter påmint

genom den nya prydnad det ikläder sig i sina talrika röda "bär",

hvilka glänsa bland de mörkgröna bladen och sitta qvar ännu sedan

dessa längesedan affallit.

De äldste botanisterna benämnde Hagtornsbusken, för dess hvassa

tornar, Oxyacantha, hvilket Linné, då han förde växten till Crataegus,

bibehöll som artnamn. I sydligaste Sverige kallas den vanligen Haf-

torn, det danska Havetorn (Trädgårdstörne).

4. Cotoneastei* Med.

Stiften omkring 3 (—5). Frukten 3(—5)-rummig; rummen ben-

hårda, 1-fröiga, siusemellan fria och upptill bara, täckta endast med

det slutna och köttiga foderbrämet. — Bladen hela, i knoppen dubbelvikta.

1. Oxbärsbusken
(Cotoneastcr vulgaris Liudl. — Mespilus Cotoneaster L.).

En lågväxt, vanligen 1 eller högst 2 alnars buske med smärta

men sega, nedtill utbredda eller nästan krypande stammar eller grenar.

Stammar och äldre grenar ha glänsande rödbrun bark; de unga gre-

narne äro gråa. Bladen äro nästan äggrunda eller ovala, helbräddade,

under grå- eller hvitludna, icke tumslånga, strax de utslå silkesartadt

hvitludna, men bli sedan mörkgröna ofvanpå. Blommorna äro små, nä-

stan klocklika (slutna), och luta eller nästan hänga i eller vid blad-

vecken såsom korta, vanligen 2—3 blommiga (men också endast 1-

blommiga) klasar. Kronbladen äro uppräta, små, hvita eller blekröda.
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Den karpellerna vidväxta bädden (torus) når endast till omkring deras

midt och innesluter dem således icke helt och hållet såsom hos de

andra slägtena i samma ordning. Frukterna äro vanligen knappt så

stora som mindre ärter och nästan tegelröda; deras kött är mjöligt.

Växer på berg, klippor och stenbackar, i steniga lundar, i södra

och raedlersta Sverige, i Herjedalen och (sälls.) Jemtland. — Blommar

mot slut. Maj till medl. Juni eller längre; mognar under Juli och

Aug. — Förekommer på åtskilliga ställen, isynnerhet vid kusten, med

större, svarta och blådaggiga "bär" (* C. nigra Fr.); på strandklippor vid

Varberg med gula bär (och smalare blad). — Utbr. Europa undant.

Skottland, Irland, Holland, Portugal, Italiens öar, Grekland; i Cauca

sien, Siberien.

Oxbärsbusken är den minsta bland våra Pomacese och saknar icke

täckhet med sina grå- eller hvitludna blad och släta, bruna stammar

samt de vanligen röda "bären". Blad och blommor utslå nästan sam-

tidigt. De sednare äro meteoriska. Busken pryder bra de berg- och

klippbackar, der den gerna bosätter sig, icke sällan på ställen, som

knappt äro tillgängliga för andra än de foglar, som äta "bären". I

sin Flora Suecicas andra upplaga beskrifver Linné Oxbärsbusken, men

dess båda varieteter (underarter?) äro upptäckta i sednare tider, den

svartfruktiga af Wahlberg (vid Göteborg), den gulfruktiga af Fries.

LIX. SENTICOSiE.

1. SPIR^ACEiE.

Frukt: 5—12, i en enkel krets ställda, 2(—6-)fröiga karpeller,

hvilka (hos våra trögt) brista i innerkanten. Fröen hängande vid den

sistnämnda.

t. Spireea L.

Foderbrämet 5—7-deladt; pipen kort bägarlik eller nästan skållik.

Kronan 5—7-bladig. Ståndarne omkring 20 (10 till många). — Mång-

åriga örter med brutet-parbladiga blad, vidväxta stipler och vipplikt

qvast- eller knippvisa, talrika, hvita blommor (våra).

1. Elgörten
(SpircEa Ulraaria L.)

blir alnshög eller högre (stundom nära 2 alnar) och har kantig stjelk,

starkt-tågig, grenig, rot, ständigt hvita, starkt välluktande blommor i
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grenalstrande vippa och (samman) vridna, glatta fröhus. Bladen äro

vanligen hvit- eller gråludna på undre sidan, mera sällan glatta och

gröna eller blågrå; deras småblad ovalt-äggrunda, ojemnt-dubbelsågade,

det udda 3—5 flikigt och större än de andra.

Växer på sänka ängar och betesmarker, vid bäckar och kärr, helst

i skugga bland buskar, allm. — Blommar (slut. Juni,) under Juli till

ini Aug., då den börjar mogna (men frukterna felslå icke sällan). —
Utbr. Europa undant. Italiens öar, Grekland, Turkiet; i Caucasien, Si-

berien; på Island.

Liksom blommorna, ha också roten och bladen en aromatisk

lukt (nästan orangeartad, märkbarare då de guidas), hvadan benäm-

ningen Lukt gräs. Att elgen tycker om växten säger oss dess, åt-

minstone i medlersta Sverige, vanliga namn Elggräs. Andra be-

nämningar tyda på dess fordna användande till öl- och mjödkrydda:

Ölgräs, Mjödört, Karört, Karsöta, och slutligen andra på väx-

stället: Al gräs (EosL), Kallgräs (Öland). Blad och rot tros vara

maskdödande. Blommorna ha brukats som svettmedel, isynnerhet vid

utslagssjukdomar; blandas de med thé, lärer detta få mandelsraak. Så-

ledes har Elggräset ingen märkligare medicinsk användbarhet, ehuru dess

starka lukt (kanske den starkaste hos våra örter) skulle kunna låta för-

moda en sådan. På Gotland skall örten kallas B rake, troligen för

stjelkarnes träaktighet (och skörhet) då de blifvit torra. — Numera an-

vändes växten nästan endast, men mycket allmänt, isynnerhet på landet

midsommartiden (Vesterb. Johannis ört) och andra helgdagar, att för

sin goda lukt och friska grönska strö på golfvet eller uppsätta på väg-

gar o, d., också att skura byttor o. d. med (Byttegräs). Utom el-

gen, äta också geten, fåret och svinet örten begärligt, men hästen och

kon icke. Bien besöka blommorna.

Med en viss stolthet reser sig Elgörten bland andra ängsörter

och beherrskar med sina rika blomvippor de lägre växternas, såsom

Göklysans och Kärrspirans, sparsammare blomning. An uppträder den

i större massor på de fuktiga ängsmarkerna, än står den utmed bäckar

o. d. och följer dem in i skogen eller bland buskar. Dess rotstock är

ledad och bildar hvart år en ny led under det att den äldsta dör.

Bladen äro ganska vackert veckade och ådriga, de unga särdeles klar-

gröna, deras skaft roseuröda. Dessutom ge de vexelvis större och

mindre småbladen, jemte det stora udda, åt hela bladet ett täckt ut-

seende. Nästan alla blommorna utslå på en gång, men dock knippenas

medlersta tidigare än de andra, sä att blomningen varar temligen länge.

— Det var Elgörten, som hos Linnk först väckte tanken på närmare

iakttagelsers anställande rörande olika växters större eller mindre be-
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gärlighet för våra husdjur. Haii märkte neraligen under sin Dala-resa

huruledes hästar, som gingo på bete, liksom valde bland örterna, lem-

nande somliga orörda. — I Clusii Historia (1683) heter växten Ulmaria,

hvadan artnamnet.

2. Galtörten
(Spiraea Filipendula L.)

är fotshög eller något högre och har trind stjelk, långa, här och der

knöllikt utsvällda, svarta rottågor, vipplikt-qvastvisa, hvita eller svagt gul-

aktiga, men i början och innan de utslå rödletta, välluktande blommor

och raka, håriga fröhus. Bladen äro glatta och gröna på båda sidor;

deras småblad nästan lansettlika, nästan kammlikt inskurna och sågade,

det udda liknande de andra och icke större. Rotknölarna äro rundade

eller ellipsoidiska, täta och köttiga.

Växer på torra (och magra), öppna ängar, ängsbackar och åker-

renar; allm. i södra och medlersta Sverige, särdeles i slättrakter. —
Blommar i Juni, Juli; mognar vid medl. Aug. — Utbr. nästan hela

Europa (undant. det allra nordligaste och Italiens öar, Grekland); i

Caucasien, Siberien, Algenen.

För sina om hösten temligen smakliga rotknölar kallas denna

växt stundom (såsom i Upland) Brudbröd, men som dessa äro en

särdeles svinläckerhet, benämnes den allmännast med hänsyn härtill

Galtbröd, Galtknappar, Somilla eller Somalia (Somandlar), Svin-

kräsla, Svinkrasse (isl. kras — kräslighet, läckerhet). Någon gång

får den också heta Röd Stenbräcka (den fanns fordom på apoteken

under namnet Saxifraga rubra). Utom för denna egendomliga rot-

bildning, utmärker sig Galtörten med sina vackra blad och sina täcka

blommor och knoppar (den odlas stundom med dubbla blommor). Men

landtmannen ser den likväl icke gerna på sina egor, dels emedan den

antyder eu sämre jordmån, dels emedan svinen, om de åtkomma, uppböka

marken der den växer för att komma ät rotknölarna. Dessa äro sär-

deles stärkelserika, under sommaren hårdare och något beska, men om

hösten mjuka, sötaktiga, behagligt bittert-aromatiska och dertill temligen

välluktande (svagt orangeaktigt). I somliga trakter bruka då fattigare

husmödrar samla den för att vid högtider läggas i hvitgrötsmjölken att

höja dess smak (Dybeck). Såsom utgörande ett ganska godt nödbröds-

ämne äro de också värda uppmärksamhet under missväxt och dyr tid.

Då de, färska, rifvas i kallt vatten, rodnar detta och bildar en stärkelse-

artad bottensats, hvilken kokad blir segt-geléartad, utvisande närande

egenskaper.
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Filipendula betyder på trådar hängande och afser således rot-

knölarna. Under denna benämning förekommer Galtörten redan hos

DoDONaeus (1583); i Bauhins Pinax (1623) heter den Filipendula vul-

garis. Den är med sina rotknölar, "lika på trådar uppträdda ärter",

tecknad i Tillandz' Icones (1683).

* Spirsea salicifolia L. Förv. här och der. Har lansettlika, stipellösa blad,

vippvisa blommor och 00-fröiga karpeller.

2. POTENT I LLE^<:.

Frukt: små och 1-fröiga, köttiga eller torra, vanligen talrika och

flerkretsiga karpeller på ett mer eller mindre kullrigt fäste. Fröet nä-

stan alltid oravändt (rotämnet uppåt).

^, Riibus L.

Foderbrämet 5-deladt, skärmlöst; pipen bred, något skålig. Kro-

nan 5-bladig. Ståndarne talrika. Fruktfästet torrt, men karpellerna

köttiga (små stenbär), bildande ett slags sammansatt bär; stiftet m. e.

m. lateralt. — Buskar eller mångåriga örter.

a) Buske. Fruktens "småbar" (de små stenbären) vidväxta

hvarandra, bildande ett skenbär, som lätt lossnar från fästet

(d: hallon).

1. Hallonbusken
(Rubiis idaeiis L)

blir vanligen mellan 1 och 2 alnar hög (stundom 3), och har uppräta,

trinda, borstlaggiga, mycket raergiga, tuåriga stammar, parbladiga blad

med uddblad, små och trådlika stipler och talrika, qvastlikt-vippvisa,

lutande blommor med små, nästan uppräta kronblad. Merendels äro

de nedre bladen (åtminstone de blomlösa årsskottens) tvåpariga och de

andra enpariga, men också icke sällan (särdeles på blomstammarna) alla

enpariga. Småbladen äro merendels tätt hvitludna på undersidan,

ojemnt-sågade; sidobladen m. e. m. äggrunda eller ovala; uddbladet är

vanligen något hjertlikt, stundom 3-flikigt; kronbladen äro hvita eller

något gulhvita, smala, kortare än foderbrämet. Frukterna äro röda,

stundom gulaktiga eller (mest i trädgårdar) hvita, välluktande och smak-

liga. Busken sprider sig mycket genom i marken krypande grenar.

Dessa bilda bladögon, hvilka utvecklas och erhålla sina egna rötter

våren derpå. De egentliga rötterna äro nästan vågräta och bilda nya

18—20 dagar före bladfallet (enligt Dir. Stenberg).



56

Växer på berg, backar och stenrösen, i bergiga eller steniga sko-

gar och lundar, på torra och soliga ställen, allra, (men saknas på Got-

land). Odlas också i trädgårdarue. — Blommar under (nästan hela)

Juni; mognar i slut. Juli eller börj. Aug. — Utbr. nästan hela Europa,

Algerien, Caucasien, Siberien, Kamtschatka. Har stundom under nästan

glatta (gröna) blad. Stundom äro bladen (åtminstone till större delen)

enkla, rundade eller rundadt hjertlika, och vid Qvickjock anmärkte

Wahlberg en varietet med djupt flikiga småblad (Vet. Ak. förh. 1844)

liksom Krok vid Uddevalla anmärkt Hallonbuskar med flikigt inskurna

småblad.

Hallonbusken uppträder vanligen med talrikt samlade stånd, så att

den bildar små dungar på bergsluttningarne eller i skogskanterna, der

den icke sällan kärapar med Blåbärsbusken och Praktdunau, liksom sökte

den att smånigom uthungra dem och andra närstående växter genom

de starka krypande rotskott, den utskickar till sin egen utbredning.

Dessutom är dess egentliga rotbilduing ganska stark — den lär ha

omkring 2^ alnars rötter — , hvilket allt bäst synes i trädgårdar.

Hallon äro, såsom bekant, bland våra omtycktaste vilda "bär".

De innehålla citron- och äpplesyra jemte socker, gelatin och ett krydd-

ärane, som ger dera deras behagliga lukt. De läska och svalka och an-

vändas i medicinen (o: BacccC Rubi idaei Pharra.), mest till feberdryck,

men ännu mer i hushållet. Deras vanligaste användning är till sylt

och gelé, sirup och saft, men också till vin, ättika och mjöd (hallonöl

lärer förr brukats mycket). Hvita hallon anses i allmänhet sötare än

röda men mindre aromatiska. Om Hallonbusken säger Palmbergs Orte-

krantz bl. a. "Utaf thes frucht eller bär beredes en syrup, hvilken, at

stärkia hjertat och spiritus vitales, vidt öfvergår perlor, guld och ädla

stenar. — Utaf hallon beredes ock ett hallon-vin, hvilket mycket friskar

och giör en mennisko — —
".

Redan de gamle botanisterna (DoDONaeus 1583) kallade Hallon-

busken Rubus idaeus emedan de trodde den vara Dioscoridis ^ccrog

idala, hvilken växte ymnigt på berget Ida (Greta), ehuru hvarken Bel-

LONi eller Sieber kunnat der påträffa den och Tournefort blott fann

Rubus sanctus Schreb. (hvilken således torde vara Dioscoridis' nyss-

nämnde växt). — I somliga våra landsorter känner man icke benäm-

ningen Hallon, hvilken lärer vara detsamma som Hall (Häll)bär.

Man har i stället andra, m. e. ra. gängse benäraniugar: i Småland

Åkerbär, i Bohuslän Briakbär (brink = bergsbrant), i Helsingland

och Dalarne Fallbär (emedan de lätt affalla), i Medelpad och Vester-

botten Brambär, Brombär (Jemtl. Brännbär är väl samma ord), i

Skåne Hinn- eller Hingbär (Tysk. Himbeer).
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b) Buskar, hvilkas årsstammar merendels äro blomlösa och bära

endast, (vanligen 5-fingrade) blad; de äldre staramarne bära

både blommor och blad, hvilka sednare, åtminstone på blom-

grenarne, mest äro 3-fingrade; småbladen vanligen nästan

dubbelsågade. Kronbladen breda, temligen stora, utbredda,

hvita eller blekt-rosenröda. Fruktens "småbar" (de små sten-

bären) icke (eller obetydligt) vid växta hvarandra, men deremot

lådande vid fästet, så att de icke eller trögt lossna från

detsamma; de sakna daggbeklädnad. — Brombärs-, Björn-

bärs-, Björnhallon-buskar (Rubus fruticosus L.).

2. Veckbladiga BjörnhalloDet
(Riil)us plicatus Whe.)

har nästan uppräta, endast i spetsen krökta, glatta (icke daggiga), 5-

kantigt strimmiga, starkt taggiga, 1—3 alnar höga årsstammar; de

nedre taggarne nästan raka, de andra (liksom blomstammarnes) skärlika.

Bladen äro veckadt-skrynkliga, på båda sidor gröna, på den öfre glän-

sande, på den undre sraåludna (och taggiga), årsstammarnes 5-fingrade,

med tvärt-spetsade småblad (slutbladet nästan hjertlikt) och lansettlika

eller jemnbreda stipler, blomstammarnes 3(—5)-fingrade, med nästan

äggrunda småblad och ovalt-lansettlika stipler. Blommorna bilda enkla,

nästan klaslika vippor. Fodret är utvändigt grönt, endast i kanterna

hvitludet. Kronbladen äro omvändt äggrunda eller bredt-elliptiska, blekt-

rosenröda eller nästan hvita. Frukterna äro glänsande svarta, ganska

välsmakande, något syrliga (o: Svarthallon, Björnbär).

Växer på bergig eller stenig mark, i skogskanter och på andra

soliga ställen, i södra och raedlersta Sveriges kusttrakter (till Stockholm).

— Blommar i Juli och Aug. — Utbr. Brittanien, det sydliga Skandi-

navien, hela medlersta Europa.

Säkerligen är det denna art Bromelius i sin Chloris Gothica

menar med "Rubus erectus major fructu nigro", liksom Rubus n:o 409

i Linnés Flora Suecica ed. I också är denna och densamma som Linné

omtalar i sin Skåne-resa såsom Rubus maritimus, enligt hvad Arr-

HENius visat. Då han utgaf sin Flora Suecicas första upplaga kände

han växten endast genom Kalm, från Bohuslän, Dalarö och Landsort,

Men i Skåne-resan säger han om densamma (R. maritimus): "Den kal-

las här (i Skåne) Björnbär; växer mer än till en mans höjd vid gärdes-

gårdarna; bären utan blå dagg o. s. v." Denna Skåne-resans Rubus

tyckes han sedan alldeles ha bortglömt; åtminstone citerar han den icke

i sin Flora. Då man upplöser Linnés Rubus fruticosus i flera arter,

bör detta hans namn, såsom varande kollektivt, icke vidare användas,
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ehuru det är klart att den Björnbärsart Linné, åtminstone i Flora sue-

cica, närmast afsåg dermed, var denna (R. plieatus). .Också bibehålles

namnet både af Wahlberg i Flora Gothoburgensis (der arten först

framställes oblandad, med noggran beskr. och upplysande anm.), af

Fries i Flora Scanica och af Arrhenius (Hub. Suec).

* Rubus affinis Whe liknar föregående ait, men liar bl. a. längre blomklasar

och nästan släia blad. Förekommer här och der vid kusten upp till Stockholm. Först

upptagen som svensk i Arrhenii Rub. Suec. (1839).

3. Smalbladiga Björnhallonet
(Rubus thyrsoideus Wimm )

har nästan uppräta, endast i spetsen bågkrökta, nederst nästan trinda,

något håriga och rakt-småtaggiga, men uppåt mer och mer (5) kantiga

och med starka och krokiga taggar besatta, starka årsstammar, hvilka

kunna bli ända till 8 alnar eller längre och starkt grenigaj grenarne

nedtill rundade och upptill kantiga. Bladen äro vanligen hvit- eller

gråaktigt ludna på undersidan (i skugga nästan glatta), årsstammarnes

5-, blomstaramarnes 3-fingrade; sidosmåbladen smalare än hos närstående

arter, nästan ovala och lansettlikt-omvändt-äggrunda med smalt hopdragen

bas (uddbladet är m. e. m. hjertlikt äggrundt); stiplerna mycket små,

lansettlikt-trådlika. Blomgrenarne äro håriga och tätt besatta med starka,

krökta taggar. Blommorna bilda långa klasvippor. Fodret är ludet

och gråaktigt både ut- och invändigt. Kronbladen äro smalt omvändt-

äggrunda, blekröda eller nästan hvita. Frukterna glänsande-svarta, smak-

liga, något syrliga, deras "småbar" 5—20, något glesa.

Växer på steniga ängsbackar och betesmarker eller vid berg och

klippor nära kusten, isynnerhet den östra (till Stockholm). — Blommar
i Juli och Aug.; mognar i Oct. — Utbr. nästan hela Europa.

Denna art upptog först Fries (Flora Hallandica, 1818) som svensk

(under namnet Rubus fruticosus Sm., anmärkande att den icke kan

vara Linnés art). Hartman, i tredje upplagan af sin Handbok i Skan-

dinaviens Flora (1838), upptager den såsom R. candicans a, Smithii.

Enligt Arrhenius är den i allmänhet den största bland våra Rubus-arter.

* Rubus suberectus Anders, har nästau uppräta, endast i spetsen något ned-

krökta, nedtill trinda och upptill trubbkantiga årsstammar, hvilka äro glest besatta med
raka eller nästan raka taggar och bära bäde 3-, 5- och 7- (mest 5-Hingrade blad; små-

bladen nästan enkelt sågade, på båda sidor gröna, under sraåludna; stiplerna trådlika

och mycket svaga. Blommorna bilda enkla, glest-qvastlika vippor, och äro hvila (eller

blekt rosenröda). Frukterna mörkröda. — Växer på stenbundeu mark, i bergiga sko-

gar eller vid stränder, i södra och medlersta Sverige. Blommar i (Juni,) Juli; mognar

i Sept. — Först upptagen som svensk i Fr. Nov. ed. I. (R. corylifolius a. silvaticus).
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4. Hasselbladiga Björnhallonet
(Rubus corjlifoliiis Sm.)

har båglikt nedkrökta, längs marken sträckta och långt krypande, nå-

got kantiga (nedtill trinda), glatta, med talrika (men teraligen små),

raka taggar besatta årsstammar. Bladen äro 5- och 3-fingrade, vanli-

gen stora, på båda sidor gröna, under småhåriga; småbladen tnnna,

nästan enkelt (bugtigt) eller dubbelt insk uret-sågade och (isynnerhet års-

staramarnes) temligen lika hasselblad, det udda hjertlikt (hos blomstam-

marne rundadt eller bredt äggrundt), de andra bredt- eller rutlikt ägg-

runda och rutlikt ovala, de båda nedersta (nästan) oskaftade; stiplerna

lansettlika och äggrundt-lansettlika, bladartade. Blommorna bilda nästan

qvastlika vippor, hvilkas grenar äro gråludna och besatta med mycket

små, raka eller nästan raka taggar. Kronbladen äro temligen smalt

oravändt-äggrunda, hvita eller blekt rosenröda. Frukterna äro stora,

svartröda (eller mörkt brunvioletta), glatta eller stundom småludna,

vattigt-syrliga och osmakliga; deras småbar runda, stora.

Växer i bergig eller stenig skogs- och buskmark och på andra

stenbundna ställen, mest vid vestra kusten (i skären). F. ö. sälls. eller

på spridda punkter i Skåne, Blekinge, Småland, Vester- och Östergöt-

land och på Öland. — Blommar i Juni, Juli och mognar tidigt. —
Utbr. Brittanieu, sydligare Skandinavien, Holland, Belgien, medlersta och

södra Ryssland.

Ehuru Linné i sin Flora suecica antager blott en enda Björn-

bärsart (Rubus fruticosus), hade han under sin Vestgöta-resa (1746),

emellan Lerum och Göteborg, anmärkt en, som han förut icke sett vild

i Sverige — han kallade den Rubus maximus etc. — och hvilken säker-

ligen är denna art (jfr Wahlb. Fl. Gothob. och Arrh. Rub. Mon.).

Men då han sedan indrog den, uppmärksammades den icke mera förr

än SwARTZ återställde den åt vår Flora och den intogs i Svensk Bo-

tanik (1804). Wahlbeug, som beskrifver arten i sin Flora Gotho-

burgensis (1820), anmärker att den växer äfven ini landet, t. ex. vid

Venern, och att t. o. m. allmogen åtskiljer den från Veckbladiga Björn-

hallonet (n:o 2); det sistnämndas bär värderas, det Hasselbladigas icke.

* Rubus pruinosus Arrh. har bladajrgiga, med nästan nallika men starka tag-

gar tätt besatta årsstammar, mest 5- (3— 7-;fiugrade, veckadt skrynkliga blad, bredt-

äggnmda kronblad och svartröda, kort- och tunnt-hvitludna, smakliga (nJigot som hallon)

frukter. — Växer i Smålands- och Stockholmsskären, pä Öland och vid vestra kusten (sälls.)

Blommar sent, i Juli och Ang., men mognar redan i sistnämnda månad. De autenti-

ska exemplaren i Herb. Norm. ha nästan inskuret-dubbelsågade, något rutlika småblad,

stundom (hos blomstamraen alltid) 3; taggarne nästan raka, temligen starka. — Arrh.

Monogr. Rub.
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5. Lund-Björnbärsbusken
(Kubus nemorosus Hay.)

har alldeles längs marken sträckta och vidt krypande, rundadt och svagt

kantiga, blådaggiga och taggiga årsstammar; de nedre taggarne äro

raka och tämligen svaga, de andra krökta och starkare. Bladen äro

5- (blomstammarnes mest 3-)fingrade, veckadt-skrynkliga, m. e. m. starkt

och ojemnt (dubbel-)sågade, under vanligen håriga eller ludna; små-

bladen äggrunda, ovalt- eller rutlikt-äggrunda (årsstaramarues uddblad

mest hjertlikt), de två nedre (åtminstone på årsstammen) oskaftade;

stiplerna ovalt-lansettlika och lansettlika. Blommorna bilda glesa, klas-

(upptill nästan qvast-)lika vippor. Kronbladen äro ovalt-omvändt-ägg-

runda eller vigglika, hvita eller blekröda. Frukterna stora, svartblå,

glänsande-glatta, behagligt-syrliga; deras småbar rundade, stora men icke

talrika.

Växer i lundar, på buskiga ängar, åkerrenar o. a. i Skåne och

Blekinge, vid östra kusten upp till Stockholm; i Bohuslän. — Blommar

under Juni och Juli; mognar i Sept. — Bladen omvexla på undre

sidan hvitludna, håriga och gröna, stundom nästan glatta. Taggarne

äro än glesare, äa tätare (och starkare). — Utbr. Brittanien, sydligare

Skandinavien, hela medlersta Europa.

Lund-Björnbärsbusken upptages första gången som svensk i Arr-

henii Kub. Suec. (1839). Fries anmärkte den i Skåne och Blekinge,

AaRHENius i Småland. Den utmärker sig, bland annat, genom sina

blekröda (aldrig gröna) stift och årsstammarues icke sällan alldeles

hasselbladlika småblad.

* Rubus Wahlbergii Arrh. liknar temligeu Lund-Björnbärsbusken, men de

vanligen starkt taggiga årsstammarne sakna den blåaktiga daggen, småbladen äro tjoc-

kare (och större), mindre inskurna, blomgrenarnes uddblad är rundadt äggrundt, hjert-

likt, blomvippan tät, qvastlik, och kronbladen äro rundadt-äggrunda. — Växer vid södra

och medlersta Sveriges kuster (till Stockholm). — Blommar i Juli, Aug.; mognar tem-

ligen sent om hösten. — Wahlbergs Flora Gothob. (3= R. corylifolius b. intermedius).

Arrh. Rub. Suec.

(3. Kantstammiga Björnbärsbusken
(Rubus vulgaris W.)

har till marken sträckta, starkt kantiga, på sidorna strimmiga, på kan-

terna taggiga, håriga årsstammar; taggarne äro starka, raka eller något

krökta. Bladen äro 5- eller (på blomgrenarne) 3-fingrade; småbladen

äro ovalt-äggrunda eller (uddbladen) äggrunda, under m. e. m. (vanli-

gen hvit- eller gråaktigt) håriga, nästan inskuret sågade; stiplerna smalt-

lansettlika. Blommorna bilda enklare (och smala) eller mera samman-

satta vippor med kroktaggiga grenar. Fodret är (åtm. slutligen) ned-
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viket. Kronbladen äro nästan omvändt-ä^grunda, m. e. m. rosenröda,

stundom nästan livita. Frukterna svartvioletta, söta, med små men tal-

rika "småbar".

Växer i sko.gskanter och lundar eller bland buskar, i Skåne, Hal-

land, Bohuslän, Blekinge, sälls. (och i Södermanland, Vesterhanninge).

— Blommar i (Juni,) Juli. — På öppna (soliga) ställen bli bladen

mindre sågade, tjockare, skrynkliga och under hvitludna, blomvippan

rikare (o: K. discolor Whe); på skuggiga deremot mera inskuret sågade,

tunnare, gröna på båda sidor och svagt håriga, blomvippan magrare

(o: R. umbrosus Whe). — Utbr. Brittanien, sydligare Skandinavien, raed-

lersta Europa.

Fries upptog först underarten E. discolor som svensk i sin Flora

Scanica (o: Eubus candicans). Underarten R. umbrosus upptages första

gången i Arrhenii Eub. Suec.

* Rubus Rad nia Whe. liknar Kantstammiga Björnbärsbusken men har mellan

taggarna körtelhår och talrika, korta och sköra borst (nålborster), hvilka äldre lossna,

så att endast baserna återstå, hvarigenom stammarna kännas skarpa som rifjern (ra-

dula). -- Växer på klippor och stenhanden mark vid Skånes, Bohusläns och Blekinges

kuster. — Blommar bäst i Juli. — Arrh. Rub. Suec.

* Rubus horridus Htn. har långt och vidt krypande, trubbkantiga, mycket

taggiga, håriga, upptill tätludna och glest körtelhåriga årsstammar; taggarne äro starka,

men endels större och klolikt krökta, endels mindre och raka; båda slagen blandade om

hvarandra. Bladen äro 3-fingrade med snedt- eller något hjertlikt bredt-äggrunda,

ojemnt- sågade, under håriga småblad; stiplerna trådlika. Blommorna bilda körtelhåriga

och kroktaggiga, sammansatta vippor (små). Kronbladen äro smalt-elliptiskt-omvändt-

äggrunda, blekröda. Frukterna små, svarta och obetydligt blåaktiga, något söta, nästan

smaklösa. — Växer på steniga ställen i Ostgöta-skären (sälls.). — Blommar under Juli

till hösten; mognar sent (Oct.). — Bladens undersida omvexlar grön och gråluden. —
Hartman uppställde och beskref först arten i sin Handboks andra upplaga; i första

upplagan upptog han den såsom R. fruticosus 8 horridus (från "Eknön i Rönö socken

: Petréen";.

* Rubus tfeniarum Lindeb. har kantiga, strimmiga, håriga och taggiga års-

stammar, 5-fingrade blad med nästan omvändt-äggrunda, korlspetsade småblad, körtel-

håriga och kroktaggiga blomvippor, slutligen tilltryckt foder, äggrunda kronblad och

nästau svarta frukter. — Växer på Bohusläns öar. — Blommar i Juli, — Funnen och

beskrifven af Lindeberg (Novitise Florae Scand. 1858), hvars exemplar i Herb. Norm.

ha bladen trefingrade, gröna, gleshåriga; blomstammens småblad nästan rutlikt ovala,

den sterilas nästan äggrunda; sterila stammen smal, långt men tämligen glest hårig och

temligen tätt besatt med klolika, länga och temligen svaga taggar; vippans taggar obe-

tydligt krökta, svaga, blekgula.

7. Körtlade Björnbärsbusken
(Rubus glandulosus Bell.)

har alldeles trinda, med körtelhår, nålborster och mycket svaga, raka

men nedåt riktade taggar tätt beklädda stammar, hvilka ligga utmed
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raark och klippor. Bladen äro 3-fin»rade, stora, under, utom på ner-

verna, nästan glatta; årsstaramarnes småblad nästan läderartade, tvärt

spetsade, enkelt sågade, det medlersta ovalt-elliptiskt och de andra ägg-

runda; blorastammarnes blad äro tunnare och blekare, nästan dubbelt

(och inskuret) sågade, de nedres småblad (vigglikt) omvändt-äggrunda

eller nästan, elliptiska; stiplerna jemnbredt lansettlika. Blommorna bilda

korta vippor med mycket utstående, glest småtaggiga rnen tätt nål-

borstiga och körtelhåriga grenar. Fodret är utvändigt beklädt med

körtelhår och nålborster. Kronbladen äro smala, nästan spadlika, hvita.

Frukterna svarta, glänsande-glatta; riktigt mogna bli de syrligt söta och

ganska smakliga.

Växer på bergig eller stenig mark i Smålandsskären och på Kinne-

kulle. — Blommar i (Juni,) Juli; mognar tidigt. — Utbr. medlersta

Europa, Danmark, Götarikc, Brittanien, Italien. — Arrhenius anmärkte

först denna art som svensk (i Calmar län) och Fries upptog den i

sina Novitiers Mantissa altera.

Björnbärsbuskarne, eller de ofvan från och med n:o 2 skildrade

Rubus-arterna, utgöra en egendomlig typ, bilda ett utmärkande drag i

växtligheten på många ställen. Med sina reviga, taggiga stammar in-

kräkta de än lunden, än den öppna, stenbundna marken, och deras

taggighet — t. o. ra. bladen äro väpnade — gör att deras inkräktningar

icke särdeles hindras. Emellertid bidraga de icke så litet till prydnad

och omvexling, isynnerhet som både blad och blommor äro vackra och

de vanligen blomma både rikt och länge. En sådan buske, prydd med

nyutslagna, talrika blommor, på hvilka insekterna ibland tyckas stämt

möte, är verkligen värd att betraktas. Också de violetta eller svarta

"bären" pryda sedan blommorna slutat. Och senare på hösten bli bla-

den merendels rödaktiga, t. o. ra. ganska klart röda. För botanisten

erbjuda ock, isynnerhet i det södra och sydvestra Sverige, dessa mycket

vexlande, icke sällan svårt bestämbara, Rubus-arter ett rikt fält för iakt-

tagelser och studier. Deremot äro de föga märkliga i ekonomiskt hän-

seende; det är endast deras "bär", som ha någon direkt användbarhet.

Nästan alla slags Björnbär eller Björnhallon lerana ett ganska godt

sylt, och raan kan också af dem med fördel bereda "bärvin". De äro

både läskande och helsosamma. En del arter skulle kunna användas

till att göra häckar tätare. — Märkligt är att Gotland icke äger nå-

gon Björnhallon-art.

Wahlberg, Habtman och Fries voro de första, som något när-

mare undersökte våra Björnbärs-arter, men den som hos oss hittills nogast

granskat och mest bearbetat dera är Arrhenius. I sin Ruborum Sue-

ciae Dispositio raonographico-critica, Upsaliae, 1839 (Diss.), upptager han
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11 särskilda arter Björnbärsbuskar (Eubus frnticosus L.). Med Linde-

bergs Rubus t?eniarum (1858) har vår Flora således åtminstone 12

olika slag Björnbär. Onkså W. Areschoug har i sina Botaniska Ob-

servationer (Lund, 1854) och sednast i Skånes Flora lemnat en god

och naturlig uppställning af dessa Rubi (han indelar dem i tre grupper).

c) Buske raed bloralösa årsstammar, 3-fingrade blad. Fruktens

"småbar" vidväxta fästet men icke hvarandra, blådaggiga,

8. BlåhalloD-buskeD
(Rubus caesius L.)

har alldeles trinda, blådaggiga, med raka och svaga, nästan borstlika

taggar vanligen besatta, (genom den stora märgen) nästan svampiga

stammar, hvilka ligga ned på marken, der de icke sällan breda ut sig

mycket; årsskottens spets slår rötter om sommaren. Bladen äro (nästan

alltid) 3-fingrade; småbladen ojemiit och m. e. m. inskuret sågade, på

undre sidan vanligen håriga, det medlersta rundadt-äggrundt, nästan 3-

flikigt-inskuret, de andra (oskaftade) snedt-rutlikt-äggrunda med nedre

kanten nästan öronlikt-inskuren; stiplerna lansettlika, spetsade. Blommorna

bilda vanligen en kort och gles (qvastlik) vippa. Fodret är litet men

långspetsadt, småhårigt eller nästan ludet, stundom körtladt. Kron-

bladen äro (bredt) omvändt-äggrunda, vågiga, hvita. Frukterna stora,

svarta men blådaggiga, svagt (vattigt) syrliga; endast omkring 2—

3

"småbar" utbildas och mogna vanligen, mera sällan alla.

Växer på buskiga backar, steniga och sandiga gärden, skogs-,

ängs-, åker- eller dikeskanter, i stenrösen o. d., i södra och medlersta

Sverige. — Blommar bäst i Juni, Juli; mognar i Ang., Sept. •— Utbr.

nästan hela Europa, Caucasien, Siberien. — Omvexlar till beklädnaden

m. m. Bladen (hvilka hos frodiga stånd stundom bli 5-fingrade) äro

i skugga tunna, släta och nästan glatta, på soliga ställen tjockare och

under ludna. Stamraarne bli stundom (särdeles i skugga) nästan tagg-

lösa. Blomvipporna äro än glattare än hårigare, stundom borstiga eller

körtelhäriga. Blommorna bli ibland dubbla.

Emedan årsstaramarne slå rot med spetsen och sålunda bilda nya

stånd, utbreder sig växten mycket, så att den snart kan intaga hela

sträckor. Derigenom kan Blähallonbusken bli rätt förarglig och på

åkrar ett ganska svårt ogräs, hvadan den mångenstädes, helst i södra

Sverige, kallas Åker re va (stundom Käringtarmar). Frukterna erhålla

flera olika benämningar, såsom Kalfhjortron (i Upland), Käringbär

(i Vestergötland), Björnbär, Björnhallon (i Östergötland och Små-

land), Psalmbär (på Gotland), Åkerbär (flerestädes i Skåne). De
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smaka nästan lika bra som egentliga Björnbär och nyttan är densamma

ehuru Blåhallonen hålla mindre syra och derföre föga värderas.

d) Mångåriga örter med (stora) nästan äggrunda (— lansett-

lika) stjelkstipler. (Chamaerubi Bauh).

9. Stenhallon-örten
(Rubus saxatilis L.)

har vanligen både blombärande, uppräta, omkring qvartershöga stjelkar

och bloralösa, till marken sträckta, borsthåriga revor, hvilka sednare icke

sällan bli ganska långa; de slå rot med spetsen och bilda på detta

sätt nya stånd. Bladen äro 3-fingrade, med rutlikt-äggrunda, starkt

och nästan dubbelt sågade, glest småhåriga småblad. Blommorna äro

(vanligen 5—9) nästan hopknippadt flockvisa, små. Kronbladen upp-

räta, nästan lansettlika (något spadlika), hvita. Frukterna äro glän-

sande röda, nästan smaklöst syrliga; deras "småbar" alldeles åtskilda,

endast 2, 3 eller 4 (1—4), men stora, rundade.

Växer i (steniga eller bergiga) skogar och lundar, på steniga

skogsängar och -backar, bland buskar. — Blommar bäst under Juni;

mognar vid medl. eller slut. Juli. — Omvexlar i Lappland med bre-

dare (och större), merendels rödletta kronblad. — Utbr. Europa undant.

Holland, Belgien, Portugal, Grekland, Turkiet; i Caucasien, Siberien, på

Island.

De mogna "bären" äro icke obehagligt syrliga och skulle kunna

användas till sylt o. d. om man ville göra sig besvär att samla dem;

också till vin. Emellertid värderas de icke och kallas vanligen Sten-

bär, Krasbär, Käringbär, i Skåne Kobär. Annars kallas de också

Jungfrubär, J. Marise bär (hvadan Majbär). I Vesterbotten be-

nämnas de (väl med hänsyn till växtens långa revor) Tågbär. — Bau-

hins Pinax (1623) upptager örten såsom Charaoerubus saxatilis och i

Clusii Historia (1683) heter den Rubus saxatilis alpinus.

10. Bäverbärs-örten
(Rubus castoreus Fr.)

har upprat, 6—10 tum hög, kantig, omkring 3-bloramig, bladig, glest

hårig stjelk. Bladen äro 3-fingrade, med bredt-rutlikt-ovala eller rut-

likt-äggrunda småblad eller nästan rutlikt uddblad; skärmbladen enkla,

3-flikiga eller hela; alla bladen inskuret-sågade utom mot basen. Blom-

morna sitta på teraligen långa, nästan enstaka skaft. Kronbladen äro

vigglika eller smalt-oravändt-äggrunda med lång klo, vanligen blekt-
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rosenröda. Frukterna blekt- eller hvitaktigt violettröda, syrliga, aroma-

tiska, teraligen smakliga; deras småbar 5—8, äggrunda, stora, men

mindre än hos Stenhallon-örten.

Växer vid elf- och bäckstränder i Lappland, särdeles Torne-Lapp-

mark, och norra Vesterbotten (och på ett ställe i Helsingland). —
Blommar i Juni och Juli.

Bäverbärs-örten bildar helt och hållet en mellanart mellan Sten-

hallon och Åkerbär. Dess örtblad likna mera den sednares, under det

kronblad och "småbar" mera närma sig den förras, ehuru nära dubbelt

större (och småbären aromatiska). Stundom har den kronbladen större,

alldeles rosenröda (liknar då mera Åkerbär), stundom utvecklar den revor

och har små hvita kronblad (likare Stenhallon). Också uppträder den

vanligen der de båda närande arterna växa blandade. Men äfven mar-

ken inverkar mycket på växtens utseende, emedan man iakttagit att ju

längre från vattnet den växer, desto mer närmar den sig Stenhallon,

så att den på bördigare mark t. o. ra. får revor liksora denna. På

de steniga och sandiga, af vårfloden öfversvämmade elfstränderna är

den deremot enklare, icke sällan enblommig och svår att skilja från

Åkerbär, hvars blad den har nästan helt och hållet. Man kunde der-

före lätt betvifla växtens arträttighet, tveka om den icke snarare borde

utgå som art och upptagas under de båda närstående arterna (jfr Wahl-

bergs utförliga skildring i Svensk Botanik). Emellertid tyckes dess

arträttighet kunna vara lika god som mången annans, isynnerhet som

den på visst sätt har sin egen historia, och den upptages också nu-

mera allmänt såsom särskild art. De båda formerna kunna då (se

Wahlbergs uppsats i Vet. Ak. förh. 1844) förklaras genom hybridisering

mellan å den ena sidan E. arcticus (pollen) och E. castoreus, å den andra

E. saxatilis (pollen) och E. castoreus. För frukten är växten, enligt

LaesTADius, sedan långt tillbaka allmänt bekant både bland lappar och

nybyggare under namnet Wadnem Muorje eller Bäverbär, hvilken

benäraning tros härröra af "bärens" myskaktiga lukt och örtens vanliga

förekomst vid bäckar och strömmar, der man stundom träffar leraningar

efter bäfverbon. Bäverbären äro vida mindre smakliga än Åkerbär,

men ätas likväl ehuru de i några trakter lära anses ohelsosamma.

LsesTADiTJS var den förste, som väckte botanisternas uppmärksam-

het på Bäverbärs-örten, hvilken han, åtminstone i början, ansåg vara

en varietet af Stenhallon-örten (o: E. saxatilis b. castoreus Lccst. i Up-

sala Vet. Soc. handl. XI). Fries (Herbarium Normale III, 1837) och

Hartman (Handbokens tredje upplaga, 1838) upptogo den först som
egen art.

Nyman. Sv. Fanerog. II.
"
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11. Äkerbårs-örten
(Rubus arcticus L.)

har smal och krypande rot, nästan upprat och enkel (eller med en och

annan bladgren), mycket trubbkantig, svagt-härig, vanligen 1- (sällan

2—3-)blommig, slutligen omkring 5—6 tums stjelk med 3-fingrade blad.

Dessas småblad äro äggrunda och rutlikt äggrunda, starkt och ojerant

naggsågade, tunna och skrynkliga', sidosmåbladen vanligen inskurna i

nedre kanten. Blomman är omkring ^ tum bred, vacker. Fodret

klocklikt, 5(— 10)-klufvet. Kronbladen äro omvändt-äggrunda, rosenröda,

icke sällan 8 eller 10 (stundom inskurna). Frukten är nästan rund,

mörkröd (svart-purpurröd), stor, aromatisk och särdeles välsmaklig (sma-

ken liknar både hallon och smultron); "småbären" äro nästan runda,

talrika, sammanväxta.

Växer mest på fuktig och gräsig (under sommaren torr) sandmo,

såsom i skogar (helst svedda), i skogs-, ängs- och dikeskanter, ymnigast

och bäst mognande vid Vesterbotteus och Norrlands kuster till Hudiks-

vall, men också icke sällsynt i Lapplands skogstrakter (ehuru der van-

ligen steril), särdeles der Lappar vistas. Söderut går dess utbredning

till Stockholm, Vestmanland och Vermland.

Blommar mest från börj. Juni till omkring medl. Juli eller längre;

mognar mot medl. Aug. — Utbr. Skottland, nordliga Norge och Sverige,

Lappland, Finland, norra och medlersta Ryssland; Siberien, Kamtschatka,

nordligaste Amerika.

Denna rent nordiska växt är vidt berömd för sina utmärkt aro-

matiska och läckra "bär"; de äro såväl till smak som lukt utsökta.

Väl mogna, påstås de härutinnan öfverträffa alla andra europeiska "bär-

slag". Skada att växten ej utbildar eller mognar bären då den odlas

i sydligare trakter, icke en gång, eller endast med svårighet, i medlersta

Sverige. Man rekommenderar att mot kalla nätter och barfroster om
våren täcka den med granris att dermed ersätta det snötäcke, som

skyddar den mot sådana i dess hemland. Akerbärs-Örten växer mest,

säger Linné, raed Björnmossa (Polytrichum), och der denna mossa trif-

ves, der frodas också denna ört, d. v. s. på fuktiga, sandiga eller gru-

siga, med mylla täckta, under sommaren torra ställen.

Bland alla våra bärslag äro Åkerbären de yppersta både till in-

syltning raed socker och till vin; äkerbärssylt är, såsom bekant, en rik-

tig läckerhet. Det är också läskande och nyttigt i febrar. Akerbärsvin

kan beredas sålunda att en vanlig butelj till i fylles med torkade åker-

bär (sådana kunna förvaras länge) och resten med vin (helst rhenskt

eller mosel), hvarvid litet jäsningsrum lemnas. Eller också af färska

åkerbär, som läggas i vin jemte socker. Och genom endast något
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åkerbär på vin vinner detta i både styrka och smak. Akerbärssirup

och -gelé äro likaledes utmärkta. En vid åkerbärs användning eller

ätning något besvärlig eller ledsam omständighet (siticulosis L.) är att

de icke lossna från fästet, så att detta, isynnerhet vid syltning, måste

bortrensas.

Akerbärsörten förekommer redan i Frankenii Speculum (1638), der

den upptages såsom Fragaria septemtrionalium fruticans etc. O. RuD-

BECK d. ä., som, genom Celsius d. ä., hade erhållit växten från Hel-

singland, odlade den i Upsala botaniska trädgård och upptog den i

dess katalog, 1658 (o: Fragaria fruticans). I O. Rudbeck d. y. Nora

Samolad (1701) nämnas bland nordens ätliga bär också Åkerbär (o:

Rubus humilis fragariée folio stc), och örten var bland dera som må-

lades under hans resa. Hans benämning häntyder på bladens likhet

med Smultronblad. Under samma Rudbecks praesidium (1716) utgaf D:r

Dan. Kellander ("Physicus Gothoburgensis") en särskild dissertation om
Akerbärsörten med två träsnittsteckningar af densamma, den ena gjord

efter Rudbecks original. Sedan behandlade Linné i sin Flora Lappo-

nica (1738) växtens historia och lemnade både en teraligen god teck-

ning (var. med inskurna kronblad) och utförlig beskrifning å densamma.

Hans senare beskrifning i Flora Suecica är kortare. Beskrifningen i

Flora Lapponica — der han kallar växten Rubus caule unifloro foliis

ternatis — är bland de fullständigaste han gifvit (1^ sida), och han om-

talar sjelf orsaken dertill. Jag skulle vara otacksam, säger han, mot

denna välgörande växt, hvilken med sina bärs vinlika nectar så många

gånger återeldat mig då jag nästan dignade af hunger och trötthet,

om jag icke lemnade fullständig beskrifning på densamma (!). I sin

Lachesis jemför han Åkerbärens smak med Björnbär, men säger att den

är behagligare; färgen kallar han brunaktigt högröd. I Flora Lappo-

nica omtalar han särskilt varieteten med inskurna kronblad, hvilken

växte der en större skogsbrand härjat, och ansåg sig böra låta teckna

denna hellre än den vanliga (med hela kronblad). Märkligt är emeller-

tid att man på Hästholmen vid Stockholm, — artens sydgräns åtmin-

stone på östra sidan — , icke så sällan träffar — eller åtminstone för

några år sedan träffade — exemplar med inskurna kronblad.

12. Hjortronväxten
(Rubus Chamaemorus L.)

är nästan tvåbyggare och har smal, icke sällan delad, krypande, i lösare

kärr vanligen ganska lång rotstock och upprat, 3— 6 tum hög, vanligen

enkel, 1-blommig, 2- eller 3-bladig stjelk. Bladen äro enkla, nästan

njurlika, grundt och trubbigt 5- (eller 7-)flikiga, nästan dubbelsågade.
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skrynkliga, unga veckade. Blomman är (relativt) stor, något mindre

hos ståndarväxten. Fodret 5-, stundom 4-deladt (kronan blir dä 4-

bladig). Kronbladen äro oravändt-äggrunda, rent och glänsande hvita,

ådriga. Frukten (Hjortron) är stor (störst i hela slägtet), yngre röd,

slutligen höggul, nästan vattigt mjuk, lindrigt syrlig (sötsur), smaklig;

dess "småbar" äro vidväxta sinsemellan men lossna från fästet.

Växer i kärr och myrar i skogstrakter, särdeles i Lappland och

Norrland (men ingenstädes ymnigare än på öarne vid Dverberg och

Andenäs i Vesterålen i Norrland : Whlnb.); r;iot söder blir den småni-

gom sällsyntare och saknas alldeles på Gotland och Öland samt i andra

slättrakter der kalk utgör underlaget. Den älskar sådana skogskärr,

som mer eller mindre sakna gräsväxt och äro torra under sommaren

(L. Fl. Lapp.).

Blommar under Juni (eller från slut. Maj); mognar i Juli eller

Aug., (Sept.). — Utbr. Brittauien, Böhmen, norra Tyskland, Skandina-

vien, norra och medlersta Eyssland, Siberien, Kamtschatka, nordvestra

Amerika.

Hjortron, eller såsom de i somliga landsorter kallas Multebär,

äro något vattiga, mycket lösa (lättsmälta) och ganska läskande (hu-

mectant magis quam alius notus cibus : L.), men sakna egentlig aromatisk

smak; likväl lära de i Norrland bli vida smakligare än söderut (på

vissa ställen t. o. m. icke utan arom). Man äter dem, såsom bekant,

både råa och syltade, och af saften med socker erhålles ett godt gelé.

En vinlik dryck kan också beredas af desamma, men som sylt värderas

de kanske mest. — Hjortron räknas bland blodrenande medel och äro

nyttiga i skörbjugg, febrar, rödsot m. m. och både goda och helso-

samma att under vintern äta till kött. De syltas sålunda att man ko-

kar väl mogna hjortron tills saften blir tjock som sirup och deruti läg-

ger, utan någon tillsats eller vidare kokning, färska, icke fullt mogna bär.

Fordom trodde man att hos Hjortrouväxten olikkönade stånd vore

genom sina "rötter" förenade med hvarandra, men sednare undersöknin-

gar, särdeles Swartz', ha visat det denna mening icke äger någon

grund.

Isynnerhet för Dalarnes, Norrlands och Lapplands vidsträckta, öde

kärrmarker och myrar är Hjortronväxten en prydnad både genom sina

blommor och sina "bär" (o: Dal. Myrbär, Vesterb. Snotter, Hels.

Jalbär). De sednare lära i nämnde trakter bli större och bättre än

i sydligare. De mogna också, säger Wahlenberg, på sjelfva fjellen,

och detta icke sällan under det de i skogstrakterna slå fel genom mindre

tjenlig väderlek under blomningen. Lapparne gömma dessa nordens

Mullbär i snö hela året om och äta dem med renmjölk. De kalla
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dem Latoch. Redan i J. Schaefferi Lappoiiia Illustrata (1674) om-

talar Samuel Rheen (pastor i Pite-Lappraark) huru "ther viExe och

hiortron i stor yranogheet pao moraas eller myror". (Morus norvagica

Schceflf.)-

Frankenii Speculum (1638) uppräknar, jerate Hallon, Stenhallon

och Åkerbär, också Hjortron (o: Rubus palustris foliis ribes). Såsom

Cham?eraorus Suevorura upptages växten i O. Rudbeck d. ä. Upsala

trädgårds katalog (1658) och såsom Morus norvagica är den tecknad

(mogen) i Tillandz' Icones (1683). Linné lät i sin Flora Lapponica

teckna växten (blommande) och beskref den dessutom noga (att häfva

de tvifvel om arten som uppstått genom Clusii Historia). Sedan be-

skref han den också i sin Flora Suecica.

3. Fragaria L.

Foderbrämet 5-deladt och 5-skärmadt; pipen kort och bred. Kro-

nan 5-bladig. Ståndare talrika. Fruktfästet smånigom utsvälldt, slut-

ligen saftigt-köttigt och bärlikt; karpellerna m. e. m. insänkta deruti,

torra (smånötter); stiftet lateralt.

Fragarierna äro mångåriga, reviga örter (revorna saknas stundom)

med 3-fingrade blad på långa, (hos våra) utspärradt-håriga skaft, rutlikt-

omvändt-äggrunda, sågade, under silkesludna småblad och hvita, medel-

stora blommor i klasknippe, pä smala skaft, hvilka slutligen kröka sig

så att "bären" (o: karpellernas bärlika fästen) luta eller hänga nedåt.

Fragaria vesca L.

1. Jordgabbs-örten
(Fragaria elatior Ehrh. — Fragaria vesca y L. fl. suec.)

blir vanligen 8—10 tum hög och till alla delar större (och hårigare)

än slägtets båda andra arter, men är merendels nästan tvåbyggare och

(vild) vanligen steril. Småbladens sluttand är nästan lika lång som

tänderna invid. T. o. m. blomskaftens hår äro utspärrade. Fodret är

utbredt eller nedviket. Fruktfästet är glatt; "bäret" blir slutligen hög-

rödt, nästan äggrundt och lossnar (men trögare än smultron). Det är

bart (utan smånötter) nedtill, stundom nästan alldeles.

Växer på ängsbackar, i bördigare skogskanter och ängsmarker, i

södra och medlersta Sverige, men i det sednare troligen icke ursprung-

lig utan utkommen ur trädgårdar, der den odlas (ibland med hvita

"bär"). — Blommar i Maj och Juni; mognar i (Juni,) Juli (men säl-

lan i vilda tillståndet); odlad mognar den tidigare. — Utbr. Europa

undant. det nordligaste och södra; i Caucasien.

Såsom bekant odlar man "Jordgubbar" mycket för bordet.
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Fries upptogs först, i sina Novitier, växten bland svenska (såsom

art). Han anmärkte den i Skåne (och Halland). Eedan i Duchesnes

monografi (1766) är örten mycket väl beskrifven under namnet Fra-

garia moschata, hvilket namn således är äldre än Ehrharts (1792).

2. Smultron-örten
(Fragaria vesca a L. Fl. snec. — Fraj^aria vesca silvestris L. sp. — Fragaria

silvestris Duchesne 17GG)

är vanligen 5 eller 6 (—8) tum hög, temligen spenslig, har småbladens

sluttand längre än tänderna invid, tilltryckt- (eller nästan) håriga blom-

skaft och utbredt, slutligen nedviket foder. Fruktfästet är glatt och

"bäret" blir slutligen kort-kägellikt eller vanligare nästan klotrundt, hög-

rödt (sällan hvitt), och lossnar lätt.

Växer på öppen och torr skogsmark, helst svedjeland, på torra

ängar och ängsbackar, vid berg i skogskanter (allm.). — Blommar bäst

från medl. Maj till medl. Juni; börjar mogna (i raedlersta Sverige) om-

kring midsommar. — Förekommer, ehuru högst sällan (missb.), med

enkla, hjertlikt äggrunda blad samt med korta eller inga revor. Va-

rierar dessutom (här och der i bergskogar) med långa (äggrundt-)

kägellika "bär" med icke nedviket foder, smalare, lodrät rotstock och

under hela sommaren varande blomning (o: F. semperflorens Hayne, F.

vesca |3 Fr. Nov.). — Utbr. Europa, Caucasien, Siberien, Atlasbergen,

Canariöarne, Island. — Vid Messina på Sicilien såg förf. Smultronörten

blomma redan i slutet på Mars.

Smultron äro, såsom bekant, behagligt syrliga, både välluktande

och välsmakande (aromatiska), de läckraste bland våra vanliga vilda

"bärsorter". De äro också hälsosamma, nemligen lösande, kylande och

antiseptiska (endast undantagsvis och individuelt kunna de orsaka knip

och nässelartadt utslag). Linné omtalar huru han genom att under

somrarne äta mycket smultron slapp sin podager och rekommenderar

dem också mot vinsten på tänderna, sten- och grusplågor. Men allt

detta gäller endast om de färska smultronen; torkade eller syltade för-

lora de nästan alldeles sin egendomliga smak och lukt och väl också

sin verksamhet. Genom jäsning lemna de ett slags, ehuru mindre godt

vin; bättre och ymnigare lärer det bränvin vara, som man af dem kan

erhålla (man har af tolf kannor smultron fått nära en kanna bränvin).

På dem destilleras också "smultronvatten", hvilket berömmes mot svi-

dande ögon. Späda smultronblad berömmas såsom thé-surrogat; de

samlas om våren vid torrt väder, torkas och förvaras.

Få äro de växter, — knappt någon bland våra vanligare — , som

så angenämt inverka på både syn, smak och lukt som Smultronörten.
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Välkommen är den om våren, då dess genom de gamla bladen skyd-

dade knoppar utveckla de vackert veckade och silkesbåriga bladen och

resa den lilla stängeln med de täcka blommorna, omtyckt då dess röda,

både välsmakande och välluktande "bär" glänsa bland de mörkgröna

bladen. Dess blomning räcker länge, så att man icke sällan finner

åtminstone enstaka blommor bland de mogna bären, t. o. m. ännu mot

hösten. Det tyckes nästan som om naturen mer än vanligt velat sörja

för denna växts bibehållande; den icke blott lemnar ymnigt mogna frön

utan ökar sig äfven mycket med sina revor. Också uppträder Smultron-

örten nästan alltid sällskapligt; — hvilken har icke sett eller åtmin-

stone hört omtalas "smultionbackar, smultronhagar" o. d. — I somliga

landskap bar Smultronet andra benämningar: i Småland Jordbär, på

Gotland Eödbär, i Helsingland Snytterbär, annars i Norrland Snugg-

bär o. s. v. — Bauhins Pinax (1623) upptager örten såsom Fragaria

vulgaris. Den är tecknad i Til-Landz' Icones.

3. Hattbärs-Örten #
(Fragaria collina Ehrli. — Fragaria vesca (3 L. Fl. succ.)

är vanligen något mindre än Smultron-örten men har i allmänhet större

blommor (med längre ståndare: nästan enkönade). Småbladens sluttand

är liten och kortare än tänderna bredvil, fruktfästet hårigt, och fodret

sluter sig kring "bäret", som är (rundare,) torrare, något grönaktigt (icke

klarrödt) och lossnar trögt. Sålunda är denna art temligen olik de båda

andra; dessutom är fodret större (men dess skärmar mindre); bären äro

rent söta, nästan luktlösa.

Växer på öppna, soliga backar och gräsiga sluttningar, torra och

varma ängs- och skogskanter, i södra och medlersta Sverige. — Blom-

mar i Maj, Juni; mognar mest under Juli. — Utbr. Europa undant.

det nordligaste och Holland, Brittanien, Italiens öar, Grekland, Turkiet;

i Caucasien, Siberien, på Island.

"Bären" hos denna art äro större och sötare än hos den vanliga

(o: F. dulcis Smf.), nästan hvita, endast något röd- eller grönaktiga (o:

F. viridis Duchesne, 1766). Emedan de äro torrare och omslutas af

fodret, få de i Skåne och Vestergötland benämningen Smällon, Hätte-

bär, Hattbär. På Gotland kallas de Nejkon, i Bohuslän Backbär.

Hattbärsörten upptages redan i Rudbeck d. ä. Upsala trädgårds kata-

log, 1658 (o: F. minor dulci fructu). I Wahlbergs Flora Gothoburgen-

sis beskrifves den utförligt jemte Smultronörten.

Liksom de båda andra arterna är också denna sällskaplig och

kläder om våren stundom hela backar nästan hvita.
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4. Coniaruni L.

Foderbräraet 5-delaclt och 5-skärraadt, invändigt brunaktigt mörk-

rödt; pipen bred och grund. Kronbladen 5, mycket mindre än foder-

flikarne (orent mörkröda). Ståndarne talrika. Fruktfästet kullrigt, slut-

ligen stort och nästan klotrundt utsvälldt, torrt och svampigt; karpel-

lerna icke insänkta deri, torra (smånötter); stiftet lateralt.

1. Kärrklövern
(Comaruin palustre L.).

En större, icke sällan nära alnshög, temligen upprat, mångårig

ört med krypande rotstock. Bladen äro parbladiga med uddblad, mest

2- (eller 3-)pariga; småbladen närmade, nästan lansettlika, starkt-sägade,

under blägrå och (åtminstone yngre) håriga; stiplerna vidväxta blad-

skaftet, (de nedre) slidlikt-omslutande. Blommorna bilda glesa knippen

och äro temligen stora, invändigt (t. o. m. ståndare och spiror) brun-

aktigt-raörkröda; ståndarne strax blomman utslår nästau svarta. Kron-

oladen äro nästan (smalt) lansettlika, spetsiga eller spetsade, omkring

tre gånger kortare än foderflikarna. Frukterna (karpellerna) glänsande-släta.

Växer i skogskärr, på sötvattensstränder och sankare kärrängar,

vid diken (allra.). — Blommar i Juni (från medlet) och Juli; börjar

mogna i Juli. — Utbr. Europa undant. det sydligaste; Caucasien, Sibe-

rien, Kamtschatka, nordligaste Amerika; på Island.

Kärrklövern kallas också Kråkklöver (eller Kråkfötter), eller

för blomtopparne Kärrhumle, Hummeltuppor (Medelp.) och Mjölk-

pungar (Upland). Den är bland de växter, hvilka helst utbreda sina

krypande rötter (rotstockar) i kärrens lösa mark och dy och slutligen

binda den, så att den med tiden bildar riktiga, om också länge gun-

gande och vådliga, gångraattor öfver ställen, der förr ingen kunnat

stiga torrskodd. Från stränderna tränga de smånigom ut i vattnet, så

att insjöar derigenom kunna "igenvalla". Sådana växter äro, utom Kråk-

klövern, mest Fårkuramern, Kryppilar, Vattenklövern, hvartill, isynnerhet

i skogskärren, komma såsom en mäktigt bidragande eller snarare be-

tingande orsak, de egendomliga Hvit- och Ködmossorna (Sphagnum).

Rotstocken skall i Finland nyttjas att färga ylle rödt och hela

örten, torkad och stampad, lärer kunna användas vid läderberedning i

smått. — De gamle botanisterna kallade växten Quinquefolium palustre

rubrum (Bauhins Pinax, 1623); Pentaphyllum aquaticum (Rudb. cat.

1658). Dess slägte är, såsom Linné redan i Flora Lapponica an-

märker, mera skiljdt från Potentilla än från Fragaria. Det kan dock

icke naturligen förenas derraed såsom Crantz gjort (o: Fragaria pa-

lustris), lika litet som med Potentilla (o: Potentilla Comarum Lehm.).
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5. Poteiitilla L.

Foderbrämet 5- (stundom 4-)deladt och 6- (stundom 4-)skärmadt;

pipen bred och grund. Kronbladen 5 (stundom 4). Ståndare talrika.

Fruktfästet kullrigt eller kägellikt, torrt och icke utsvällande; karpel-

lerna torra (smånötter); stiftet m. e. m. lateralt.

a) Bladen parbladiga.

1. Tokbusken
(Potentilla fruticosa L.)

blir omkring alnshög och har mest 2- (eller 3-)pariga blad, närmade,

aflångt-lansettlika, helbräddade, håriga, omkring | tum långa småblad,

hinn- och rödaktiga, lansettlikt-syllika stipler och nästan qvastvisa blom-

mor. Kronbladen äro klart gula och dubbelt längre än de håriga

foderflikarna. Fruktfästet är mycket hårigt, och karpellerna (smånötterna)

äro också håriga nedtill och på ryggen.

Växer på södra Olands hårda och magra marker "isynnerhet der

snön sent bortsmält och vattnet qvarstannat" (på sina ställen ymnig).

— Blommar nästan hela sommaren. Bladen utslå sent. — Utbr. Ir-

land, norra England, Öland, medlersta och södra Ryssland, (Bajern,

Pyrenéerna); i Caucasien, Siberien, Kamtschatka, arktiska vestra Amerika.

En genom sina talrika, temligen stora, klargula blommor rätt

prydlig buske, som icke är svår att odla om den också icke passar så

bra till häckar. Den tycker om något fuktig mark och planteras lätt

med telningar. Odlad blir den icke sällan 2 alnar eller högre och

blommar näftan hela sommaren. — Kallas på Öland Tok (för väx-

stället?) och skall der begagnas att göra qvastar och viskor af. Någon

annan användbarhet känner man icke hos densamma, hvilket somliga

tro gifvit anledning till benämningen Tok. "Ölands Tok och Smålands

Ale, hugg och derom föga mäle" skall vara ett på Öland bekant ord-

språk. Linné anmärkte busken första gången som svensk på alvaren

vid Thorslunda (Ölands-resan sid. 63).

2. Klipparan
(Potentilla rupestris L.)

är en mångårig, upprat ört. Stjelken är (brunaktig) vanligen nära fots-

hög eller något högre, nästan enbladig, upptill icke sällan klynnegrenig

och med några mindre blad vid grenarne. Bladen utgå således till

största delen från rotstocken; de nedre äro 3- eller 2-pariga, grenbla-

den 1-pariga (trefingrade); småbladen äro tunna, småhåriga, äggrunda,

rutlikt-ovala eller ovala, utom den bredt-vigglika basen djupt sågade;
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de sitta f^Iest (och vexelvis) på. det smala, nedtill bara skaftet och de

båda nedersta äro mycket mindre än de andra. Blommorna äro än

talrikare (icke sällan omkring 10) och mera knippvisa, än färre (2—5)

och mera spridda. Kronbladen äro hvita, mer än dubbelt längre äa

foderflikarna. Frukterna (smånötterna) äro äggrunda, släta, gulbruna.

Växer på klippor och berg, ymnigast på Vestergötlands kalkberg;

vidare på Dalsland, i Halland, Bohuslän (på strandklipporna mellan

Göteborg och Kungsbacka) och (sälls.) i Småland. — Bioramar i Juni,

Juli. — Utbr. Europa undant. det nordligaste och Skottland, Irland,

Sicilien, Grekland; i Caucasien, Siberien.

Klipparan är den enda hvitblommiga bland våra Potentillor och

blommorna äro temligen lika smultronblommor. Frukterna skulle man
möjligen kunna likna vid torra smultron. Också kallade de gamle bo-

tanisterna (Clusius, Bauhinus) växten Quinquefolium fragiferum. Den

upptages redan i Bromelii Chloris Gothica (1694) och Linné anmärkte

den under sin Vestgöta-resa, först vid Höjentorp (Vestgöta-resan sid.

63), sedan på Billingen, Mösseberg o. s. v.

3. Gåsörten
(Potentilla anserina L.)

är en mångårig ört med stark, mörkt-gråbrun, inuti hvit, grenig rot

(dess grenar uppsvällda i spetsen : Lge), smala, revigt-krypande, röd-

aktiga stjelkar, brutet mångpariga blad (rotbladen långa, icke sällan

omkring 5 tum), och ensamma blommor på skaft från bladvecken.

Småbladen äro smalt-lansettlikt-elliptiska, hvasst- eller nästan parskuret-

sågade, vanligen glänsande-silkesartadt-hvithåriga, särdeles på undre si-

dan. Blommorna stora, klart gula; deras skärmar icke sällan inskurna.

Växer vid vägar, gator och diken, på gräs- eller grusmark, såsom

gårdar, betesmarker och stränder, allm. isynnerhet i södra och medlersta

Sverige. — Blommar i (Juni,) Juli och Aug. — Utbr. Europa undant.

Portugal, södra Italien och Italiens öar, Grekland, Turkiet; i Caucasien,

norra Indien (Cachemir), China, Siberien, Kamtschatka, N. Amerika, på

Island; dessutom anmärkt i Chile och på N. Holland.

På fuktigare, mera gräsrik mark bli bladen mindre håriga, t. o.

m. alldeles eller nästan glatta och gröna. På torr mark, särdeles om
den är lerig, bli de deremot icke sällan alldeles hvitludna och silfver-

glänsande (o: ITpl. Silverört). Sistnämnde var. är ganska vacker. —
Kring solståndstiden och vid vackert väder öppna blommorna sig mel-

lan kl. 6 och 7 f. m. och sluta sig efter kl. 5 e. m., men under

regnigt väder äro de ständigt slutna.
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Bland slägtets vanligare arter bör väl Gåsörten eller Gåsgräset

anses såsom den vackraste. Dess stora, klargula, endast om dagen

öppna, blommor bryta sig utmärkt bra mot de på marken nästan ut-

bredda, stundom liksom en silfvermatta bildande bladen. Den uppträ-

der vanligen sällskapligt (genom sina krypande revor), men utestänger

icke alldeles Trampgräs o. d. Der Gåsörten växer på sand, kan man

vara säker på att denna är fuktig under ytan, och likaledes kan man

genom bladens hvithärighet sluta till att marken är lerig och "vatten-

sjuk". På detta sätt kan örten utvisa hvar anledningar äro till källådror.

Gåsörten är sammandragande, användes fordom både såsom dekokt,

thé och extrakt, och skulle finnas på apoteken (o: Anserinae herba).

Både blad och rot skola kunna nyttjas vid läderberedning. Roten är

säkerligen nyttigast. Den är ätlig och utgör ett godt nödbröd. Svi-

net uppsöker den begärligt; också oxen äter den. Då de gamle bota-

nisterna (LoBELius, TABERNaeMONTAKUs) benämnde växten Anserina (herba),

var det väl emedan gåsen (Anser) tycker om den eller gerna vistas på

sådana ställen der den växer. För sin medicinska verksamhet, såsom

en Herba Fotens, kallades den annars Potentilla (Bauh.); för de van-

ligen silfverhvita bladen Argentina (Dod. pempt. 1583). Ar tecknad i

Til-Landz' Icones.

b) Bladen trefingrade.

4. Norska Fingerörten
(Potentilla norvegica L.)

är ett- eller tuårig, icke sällan 10—15 tum hög, nästan upprat, tem-

ligen grön, beklädd med m. e. m. utstående hår. Rotbladen, hvilka

vissna snart, äro stundom tvåpariga med uddblad (5-fingrade). Små-

bladen äro lansettlika, ovala eller omvändt-äggrunda, sågade eller in-

skurna, det medlersta störst. Blommorna bilda en nästan klynnegrenig,

nedtill bladig vippa och äro små; kronan icke större än fodret, temli-

gen blekt gul.

Växer ymnigt kring gårdar, stugor och på odlade marker i Hel-

singland, Dalarne, Gestrikland och Vermland, annars mindre allmän eller

sällsynt (i Lappland icke alls) på sand- eller grusmarker, såsom vid

vägar och stränder, på åkrar och gärden. — Blommar nästan hela

sommaren. — Utbr. nästan hela Skandinavien, Tyskland, medlersta och

södra Ryssland, Österrike, norra Italien; Siberien, Kamtschatka, nord-

vestra Amerika (Sitcka).

Linné beskrifver denna art redan i första upplagan af sin Flora

Suecica och säger att den växer ymnigast i Dalarne, der han säker-
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ligen iakttagit den under sin resa 1734. Han tillägger att den kom-

mit till oss (migravit) från Norge. Kylling hade redan 1673 tecknat

växten såsom Trifolium norvegicum etc.

5. Lappska Fingerörten
(Potentilla nivea L.)

är starkt mångårig, icke sällan flerstjelkig, vanligen 5—6 tura hög,

nästan upprat, med några glesa blommor upptill (men omvexlar till

storlek m. m.). Bladen utgå nästan alla från rotstocken. Småbladen

äro omvändt-äggrundt-vigglika, inskuret-sågade, under (m. e. m.) snö-

hvitt-tätludna, ofvanpå mörkgröna. Blommorna äro vanligen något större

än hos Vår-Fingerörten; kronbladen (guld)gala, merendels dubbelt längre

än foderflikarna.

Växer i Lappland och mest på magra men fuktiga ställen i fjel-

len. — Blommar under Juli. — Utbr. Spetsbergen, Norge, Lappland,

Alperna och nordliga Apenninerna; Caucasien, Siberien, arktiska vestra

Amerika, Grönland.

Lappska Fingerörten är ganska täck med sina ofvan mörkgröna

och under hvitludna blad. Man har anmärkt att bladens ludd blir

tätast och hvitast på högre och Öppnare växplats (der exemplaren bli

mindre). — Växten bestämdes först i Linnés Species ed. I, 1763 ("ha-

bitat in alpibus Lappouiae, Siberiae"); sedan upptages den i andra upp-

lagan af hans Flora Suecica ("in alpibus Lapponise Vestrobottniensis").

Sednast har Lindblom, i Physiogr. Sällsk. Tidskr. I, beskrifvit denna art

utförligt (Dovre-växten).

c) Bladen (åtm. rotbladen) femiingrade.

6. Reviga Fingerörten
(Potentilla reptans L.)

är mångårig med smal, krypande eller vid lederna vanligen rottrådig

(revig), icke sällan 1 eller 2 alnar lång och enkel stjelk (eller stjelkar).

Bladen äro 5- (sällan 3- eller 7-)fingrade, rotbladen långt skaftade;

småbladen omvändt äggrundt-vigglika, sågade, under glest (silkes)håriga.

Blommorna äro stora, guldgula, och sitta enstaka på skärralösa skaft,

hvilka äro längre än de blad, ur hvilkas veck (vid stjelklederna) de utgå.

Växer vid ängs-, väg- och dikeskanter, på gärden, åkerrenar och

(fuktiga) betesmarker, i södra och medlersta Sverige. — Blommar i

(Juni,) Juli och Aug.; mognar i (Juli,) Aug. — Utbr. Europa utom

det allra nordligaste; Caucasien, Siberien; i Abyssinien, Algerien, på

Madeira.
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Bland våra vanligare Potentillor utmärker sig Reviga Fingerörten

genom sinn långt krypande stjälkar, sina vackra blad och tämligen stora

blommor. Den förtjenar särdeles väl namnet revig (reptans). Eevorna

eller "rankorna", hvilka isynnerhet upptill och på sensommaren slå rötter

från lederna, utgå icke sällan flera från en gemensam "rot", som sträc-

ker sig ganska långt ned i marken. Derigenom kan växten motstå

den starkaste torka, som under sommaren kan förekomma på våra stör-

sta och öppnaste slätter, och hvilken icke många andra växter kunna

uthärda. Den intager der isynnerhet åkerrenarne, som den pryder och

betäcker med sina rankor utan att lägga sig på säden "och åt hvilka

den långa rotspindeln, liksom spikar eller pålar i jorden, ger stadga

och varaktighet; sjelfva rankorna torde t. o. m. kunna afhålla jordytan

från nedrasning eller flytning" (Whlnb.). — Slutligen kan anmärkas att

växten är en bland de gamle botanisternas Pentaphylla eller Quinque-

folia (Q. majus repens eller luteum Bauh. Fuch.). Och den är verk-

ligen en utmärkt Femblada.

7. Silver-Fingerörten
(Potentilla argentea L.)

är mångårig, med upprat eller nästan upprat, vanligen 6—10 tum hög,,

rödbrun och hvitluden, upptill vippgrenad stjelk. Bladen äro alla 5-

fingrade; stiplerna icke sällan något sargade; småbladen vigglika, under

merendels tätt-hvitludna och ofvanpå mörkgröna, upptill in- (eller nästan

par)skuret sågade, nederst helbräddade, kanterna tillbakavikta. Blom-

morna bilda en nästan qvastgrenig vippa med korta, slutligen raka små-

grenar; de äro små, kronan nästan svafvelgul, obetydligt större än fodret.

Växer på sten- eller grusbackar och andra torra och öppna,, helst

stenbundna eller sandiga ställen, såsom vid vägar, på stenmurar o. d,

(allm. utom i Lappland). — Blommar nästan hela sommaren; mognar

i Juli, Aug. — Bladen bli stundom nästan glatta och gröna på båda

sidor (stundom också på båda nästan lika gråludna). — Utbr. Europa

undant. Portugal, södra Spanien, Italiens öar, Grekland; i Caucasien,

Siberien.

Silver-Fingerörten utgör ett godt exempel på huru ringa bestän-

dighet växternas hårbeklädnad i allmänhet visar, då den, såsom Fries

iakttagit, hos denna arts blad kan omvexla på fem olika sätt: 1) hvit

p.å bladens båda sidor; 2) snöhvit på undre sidan, på den andra grå-

aktig eller smutsgrön; 3) hvit på undersidan, alldeles ingen på den

andra; 4) tätare gråaktig på undersidan, gles på den andra; 5) gles

på båda sidor eller ingen på den öfre. — I Bauhins Piuax (1623)

upptages denna Fingerört såsom Quinquefolium folio argenteo, hvadan
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artnamnet. Också den har använts, såsom adstringerande medel, vid

dysenteri o. d.

* Potentilla inclinata Vill. Tunnare- och mera gra-tgrön-jluden än föreg.

art; bladen dessutom under och i kanten långt håriga. Förr. på ett och annat ställe

i medlersta Sverige.

* Potentilla collina Wib. liknar temligeu Silver-Fingerörten, men har mera

nedtryckta och greniga stjelkar med slutligen utkrökta smågrenar, och bladkanterna äro

icke tillbakavikta; bladen äro vanligast gråludna på undre sidan, mera ssillan (P. inter-

media Fr.) svagt (tilltryckt) håriga och blekgröua. Växer pä Gotland (uppt. RosÉn) och

Öland (Fries 1818) samt på ett och annat ställe i Skåne, Blekinge (uppt. Aspegren)

och Småland. — Fr. Nov. och Mänt. III.

8. Vår-Fingerörten
(Potentilla verna L.)

har stark rotstock, som upptill är delad och bär bladknippen, från

hvilkas sidor utbreda sig stjelkar, hvilka nedtill icke sällan slå rot,

men upptill kröka sig uppåt och bära blommorna på spensliga grenar.

Eotbladen äro 5- (stundom 7-)fingrade, stjelkbladen (hvilka äro få) 3-

lingrade; småbladen oravändt-äggrunda eller vigglika, upptill djupt trubb-

sågade (6—10 tänder), håriga (åtm. på undre sidan), gröna. Kronan

är omkring dubbelt större än fodret, nästan guldgul eller mörkare. —
Utgör tvenne arter:

P. alpestris Hall. d. y. Kortare och vanligen glesare eller sva-

gare hårig (slutligen nästan glatt), mera upprätt och stadig; rotbladens

stipler nästan äggrunda, trubbiga; småbladen glattare, mörkare, nästan

endast under håriga; kronbladen guldgula och vanligen mörkgula ned-

till (P. maculata Pourr.). — Växer på öppna, högländta ängar, backar

och andra torrare gräsmarker, allm. i norra och medlersta Sverige till

Vermland, Bohuslän, Småland, Östergötland och Oland. Blommar i

(slut.) Maj, Juni. Blommorna äro öppna nästan hela dagen. — Stun-

dom är växten tätare hårig, särdeles på bladens undersida, och i fjell-

itrakterna bildar den stundom en märklig var. (P. ambigua Gaud.)

med parskurna småblad. — Utbr. nästan hela norra och medlersta

Europa, Spetsbergen, Island, Grönland, Skottland, England, Italien; Spa-

nien (Lehm.); Caucasien. — Potentilla verna L. Fl. Suec. är denna

art både till beskrifningen och anmärkningarne; anmärkningen att växten

äldre blir nästan glatt med rödaktiga, alldeles glatta stjelkar och ut-

seende af Blodrotsörten, passar alldeles in på denna, hvadan också

Pentaphyllum Tormentillse facie Rudb. cat. (1658).

P. verna Hall. d. y. Längre, starkare och vanligen tätare hårig,

mest nedtryckt och slankig (blommorna slutligen mycket lutande), ble-

kare; rotbladens stipler smala och spetsiga; småbladen icke sällan håriga
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på båda sidor, mindre sågade; blommorna blekare gula och vanligen

icke mörkare vid basen. — Växer på torra, helst sandiga eller grusiga,

backar och betesmarker, vid vägar o. a., i södra och medlersta Sverige.

— Blommar i (April,) Maj, (Juni), — Blommorna sluta sig på e. m.

— Utbr. Europa undaut. det allra nordligaste och Irland, Portugal,

södra Spanien, Italiens öar, Grekland, Turkiet; på Island, i Caucasien.

— Denna och föregående äro, såsom arter, hos oss först åtskiljda och

närmare bestämda i Fries' Novitier ed. II.

Vår-Fingerörten bildar små vackra tuvor. Dess blommor äro

mycket meteoriska och sluta sig, såsom vi nyss nämnt, tidigare eller

senare. Först närmas då två motsatta kronblad, så inkrökas två andra,

och slutligen tillkommer det femte såsom ett ytterligare skydd åt blom-

mans på detta sätt väl bevarade inre delar.

* Potentilla cinerea Chaix liknar mycket föregående art, men är, utom den

längre och glesare hårigheten, gråluden (isynnerhet på bladens undersida) genom täta

och korta, stjernlika hår. Växer på sandbackar och -åsar i östra Småland (uppt. Fries),

i Blekinge (uppt. Aspegren), på Öland, i Västergötland. Blommar i Maj. — Först

upptagen som svensk i Fries' Novitier.

* Potentilla opaca L. är spenslig och nedtryckt, klädd med långa och mjuka,

utstående hår, mörkgrön och vanligen rödaktig. Rotbladen äro 5- eller 7-fingrade;

småbladen smalt-vigglika, med nästan hela kanten djupt sågad. Blommorna äro min-

dre än hos de näst föregående arterna; kronan är gul, icke mycket större än fodret. —
Växer på torra (sandiga) backar och betesmarker i Skåne och i Blekinge vid skånska

gränsen (sälls.). — Blommar i Maj, Juni. — Fr. (uppt.) Nov.

d) Blommorna (typiskt) fyrtaliga. (Stiplerna skilda från blad-

skaftet, biadlika). Tormentilla L.

9. Blodrotsörten
(Potentilla Tormentilla Sep. — Tormentilla erecta L.)

är mångårig med stark och vresig, tjock, rödbrun (inuti nästan röd)

rotstock. Stjelkarne äro smala och svaga, sällan uppräta utan m. e.

m. närmade till marken, (upptill) tudeladt-greniga och vid grenarna

bladiga. Stjelkbladen äro mest oskaftade, 3-fingrade; rotbladen, hvilka

snart vissna, 3- eller 5-fingrade, långt skaftade. Småbladen äro lansett-

likt-vigglika, upptill (till omkring midten) glest och djupt sågade; stip-

lerna stora, nästan bladlika, 3—5-klufna. Blommorna, hvilka sitta på

trådlika skaft ur gren- och bladveck, äro vanligen talrika men terali-

gen små; kronbladen citrongula och nedtill vanligen brandgula.

Växer på magrare betesmarker och (helst mossiga) skogsängar, på

skogsbackar, i skogar, bland ljung o. d. (allm.). — Blommar nästan

hela sommaren; mognar i Juli, Aug. — Omvexlar tilltryckt-hårig eller
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nästan glatt; likaledes till småbladens antal, till storlek (5—10 tum)

och grenighet. — Utbr. hela Europa utom Italiens öar, Grekland (och

Turkiet); i Caucasien, Siberien; på Island.

Denna art har mycket verksammare egenskaper än de andra Po-

tentillorna och är den enda som numera användes i medicinen. Det är

rotstocken som finnes på apoteken (o: Eadix Tormentillae Pharm.). Be-

nämningarue Eödrot (Götarike), Blodrot eller Blodstilla häntyda

dels på dennes inuti rödaktiga färg, dels på dess ända sedan medeltiden

bekanta användning till dekokt mot blodflöden, såsom i rödsot, diarrhé;

också i likartade boskapssjukdomar; dessutom vid blödande tandkött och,

pulveriserad, mot tandvärk. Det var såsom stillande alla dylika plågor

och slitningar (tormenta), som örten erhöll benämningen Tormentilla

(T. silvestris Bauh.). Emedan rotstocken är mycket sammandragande

kan den också nyttjas vid lädergarfning. Dessutom till hvarjehanda

färgning (Lapparne färga läder rödt dermed) m. m. Svinet äter roten

begärligt och Linné anmärker att i Lappland, der växten är ymnig,

nybyggarne skulle kunna använda densamma till nödbröd om de icke

föredroge barkbrödet. — Bland örtens 26 "dygder" i Arvidh Måns-

sons Ortabok är den sista "Om man dricker örten aff Tormentilla, tå

är hon godh för all förgifft". — Blodrotsörten är tecknad i Til-Landz'

Icones (1683).

* Potentilla procumbens Sibt. (Tormentilla reptaus L.) har mindre knölig

rotstock än föreg. art och längre och långt ned greniga stjelkar, hvilka äro så svaga

att de ligga alldeles ned på marken ; icke sällan slå de rot vid lederna. Bladen äro

alla långt skaftade; småbladen större och tunnare, vigglikt-omvändt-äggrunda, upptill

djupt-sägade; stiplerna temligen små, hela eller 2—3-klufna. Blommorna dubbelt större

än hos den vanliga Blodrotsörten, färre, längre skaftade. — Växer i skogs- oeh betes-

marker i Skåne och vid Carlskrona. — Blommar i Juli, Aug. — Stundom förekomma

stånd, som, till en del (mindre blad m. m.) likna föregående art (genom blandning med

denna?). — Fr. Nov. ed. II.

6. Sibbaldia L.

Foderbrämet 5-deladt och 5-skärmadt; pipen klocklikt-skållik. Kron-

bladen 5 (smala och kortare än fodret). Ståndare 5. Fruktfästet litet,

neruti blommans botten; karpellerna 5—10, torra (smånötter), de inre

skaftade (sterila); stiftet lateralt.

1. Sibbalds-örten
(Sibbaldia procumbens L.).

En mångårig, temligen liten ört med stark, ra. e. m. grenig rot-

stock, 3-fingrade blad — mest i glesa knippen på rotstocken — och

små gulgröna blommor, gyttrade på mest enbladiga och skärmade stjel-
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kar. Stiplerna äro stora och breda. Småbladen äro vigglika med tvär,

3-tandad spets, gleshåriga. Rotbladen äro långt skaftade, deras små-

blad vanligen omkring | tura långa. Stänglarne äro vid blomningen

helt korta, men bli slutligen 2—3 tura långa eller längre, temligen

svaga och nedtill nedtryckta. Den nedersta l)loragyttringen sitter van-

ligen på skaft ur stjelkbladets veck. Kronbladen äro nästan vigglika

eller något lansettlika, trubbiga, blekgula. Frukterna (smånötterna)

bredt-ägglika, glänsande.

Växer i de högre fjellen, mest på gräsiga sluttningar eller i berg-

och klippspringor. Blommar i Juli och Aug. — Utbr. Skandinaviens,

Skottlands, Granadas och Italiens alper; Pyrenéerna, Alperna, Vogeserna;

Island, nordligaste Amerika; Unalaschka, Baikal, Altai, Caucasus.

Sibbalds-örten saknar visserligen egentlig fägring, men bidrager

likväl till de klippiga fjellens grönskande beklädnad och dymedelst att

göra dera mindre ödsliga. Linné anmärkte den, första gången som

svensk, under sin lappska resa och lämnade i Flora Lapponica en när-

mare beskrifning på densamma. Förut var växten bekant nästan en-

dast genom Sibbald, som i sin Flora Scotica hade belyst densamma,

hvadan också Linné till hans ära kallade dess slägte Sibbaldia. För

Svensk Botanik tecknades Sibbalds-örten af LsesTADius.

9» €reuni L.

Foderbrämet 5-deladt och 5-skärmadt; pipen kort och bred. Kron-

bladen 5. Ståndare talrika. Fruktfästet kägel- eller klubblikt-pelarlikt,

hårigt; karpellerna torra (smånötter); stiften terrainala, långa, nära mid-

ten haklikt-ledade, den öfre leden (märket) m. e. ra. hårig, lossnande, den

nedre utväxande, hårdnande och bildande ett krokuddigt spröt på små-

nöten. Fröet nästan upprätt; rotämnet nedåt.

Mångåriga, håriga, uppräta örter med lyrlikt parbladiga rotblad.

1. Fårknmmern
(Geiim rivale L.)

är då blomningen börjar vanligen endast omkring 5 tum hög, men

blir slutligen dubbelt eller tredubbelt högre. Stjelkbladen äro 3-delade

med inskuret-tandade, nästan trubbiga flikar; stiplerna äggrunda, små,

nästan inskuret-tandade. Blommorna äro nästan hängande, (kort-) klock-

likt-slutna. Fodret är, jemte stjelken upptill, mörkt-rödbrunt. Kron-

bladen äro spadlika, bredt-urnupna eller intryckta (vanligen med en kort

tand i inskärningen), nästan köttröda, rödbrunt-stråligt-ådriga (oravexla

gul- eller hvitaktiga). Fruktspröten (vridna) nästan lika långa som
p

Nyman, Sv, Faneroy. II,
"
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(knappt läDgre än) det alldeles håriga märket; karpellsamlingen upp-

buren af en temligen lång pelare (carpophorura), hårig.

Växer på våta ängar, sänka busk- eller betesmarker, på stränder,

vid bäckar och diken (allm.). — Blommar i Maj och Juni; mognar i

Juni, Juli. Blommorna bli stundom missbildade med stora och in-

skurna (m. e. m. bladlika) foderflikar och med nästan dubbel krona,

och stundom utväxer en ny (normal) blomma ur den andras midt. —
Utbr. Europa undant. Portugal, södra Italien, Italiens och Greklands

öar; i Caucasien, Siberien, nordligare Amerika, på Island.

Fårkummern uppträder sällan i enstaka stånd, utan gerna säll-

skapligt eller gruppvis. Dess blomning räcker temligen länge. Den

temligen grofva, nästan träiga, rödbruna roten (rotstocken) har om vå-

ren något kryddaktig smak, men är annars bitter och sammandragande.

Den har berömts i rödsot o. d.; också att begagna mot frossa i stället

för kina. Örtståndet ätes af kreaturen, dock helst af fåret och geten.

— Blommans, isynnerhet vid mognadstiden, temligen egna utseende har

gifvit anledning till flera särskilda benämningar på växten i olika lands-

orter, såsom Fårpuppor, Fårpungar, Sammetspungar, Humle-

blomster. — Redan i Linnés Flora Lapponica uppträder Fårkuramern

såsom Geum rivale. Hos en del bland de gamle botanisterna var den

en Caryophyllata (C. septemtrionalium etc. Lob. 1581, C. aquatica etc.

Bauh. 1623). Lobselius anmärker och tecknar den ofvan beskrifna

prolifieriug, som stundom äger rum hos blomman, hvilken också bl. a.

Linné omtalar i sin Ölands-resa (sid. 84). Blomman hade ombildadt

foder, 10—15 kronblad, färre ståndare än vanligt, och i stället för spi-

ror en vanlig blomma på eget skaft.

Den bekante engelska botanisten Smith var särdeles intagen i

denna växt. De veckade bladens mörka grönska mot stjelkens och

blomfodrets rödbruna färg och den egendomligt skära färgen hos kron-

bladen jemte blommornas behagligt lutande ställning, göra den, säger

han, till "one of the most picturesque of our native plants".

* Geum iu termedium Ehrh. utgör liksom en mellanart (hybrid?) mellan föreg.

och nästa, i det blommorna äro lutande men under blomningen öppna, kronbladen om-

väudt-äggrunda med klo och gula, blompelaren kort men tydlig; till blad och stipler

liknar den mera nästa art. Närmar sig dock mer än den ena än den andra; så barden

ibland mindre, upprätare och gulare blommor utan pelare (liknande nästa arts), ibland

större, mycket lutande, liknande föregående arts (o- Geum in termedium W.). Tro-

ligen ät artCTl hybrid och dessa olikheter antyda då om fader- eller moderväxt starkast

inverkat. — Växer mest i lundar och vid skuggiga bäckar, i södra och medlersta Sve-

rige (vanligen sparsamt). — Enligt Fkies kände redan FucHsius (1543) denna växt (a-

Caryophyllata silvestris). — Tr. Fl. Hall. och Nov.
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]. Nejlikkummern
(Geiiiu urbanura L.)

blir mer äu fots- (icke sällan altis-)l)ög och är rent grön, helt och

hållet rajukhårig. Stjelkbladen äro nästan alla 3-fingrade eller 3-delade

med rutlika, spetsiga, sågade snaåblad ; endast de nedre äro icke säl-

lan lika rotbladen och ha 3-klul'vet eller 3-deladt slutblad; stiplerna

äro stora, bredt- (rundadt-) hjertlika, inskurna. Blommorna äro upp-

räta och utbredda (fodret slutligen nedkrökt); kronbladen omvändt-ägg-

runda eller (äggrundt) rundade, klolösa, rent blekgula. Fruktspröten

(raka) 3 eller 4 gånger längre än det endast nedtill håriga märket;

karpell-saralingen saknar stödpelare.

Växer i lundar och skogskanter, på buskiga backar, helst vid vä-

gar och bostäder, vid gator, gärdsel och murar, i trädgårdar, i södra

och medlersta Sverige (allm.). — Blommar i Juni, Juli (och Ang.);

mognar i Ang. eller sednare. — Utbr. hela Europa utom det allra

nordligaste (och Grekland); i Caucasien, vestra Siberien.

Nejlikkuraiuern sällskapar gerna med Hvitplistern, Jordrevan o. a.

d. Dess rotstock är nästan rosenröd (hvit och röd) inuti och, isynner-

het strax om våren, välluktande, nästan som kryddnejlikor, hvadan också

växten vanligen kallas Nejlikrot, liksom de gamle botanisterna (såsom

DoDONseus 1583) benämnde den Caryophyllata (ueraligen herba; caryo-

phyllus = nejlika), Caryophyllata vulgaris Bauh. 1623. Såsom Geum
urbanura upptages den först hos Gesner. — Till smaken är rotstocken

bittert-sammandragande och kärft aromatisk, innehållande garfsyra, ete-

risk olja, gummi och harts, hvarigenom den blir lagom stärkande, til-

lika lifvande samt lindrigt svettalstrande och tjenlig särdeles i diarrhéer

och dysenterier; har också med nytta, såsom pulver eller dekokt, an-

vänts mot frossor. Enligt farmakopén bör den finnas på apoteken (o:

Eadix Caryophyllatse Pharm.). Till förvaring bör den insamlade roten

torkas så varsamt att lukten bibehålies. Nejlikrot, lagd på dricka, tros

hindra det från att surna, hvilket dock Retzius nekar. — Nejlikkum-

mern är tecknad redan i Til-Landz' Icones.

3. Sträfkummern
(Geum his|)!duin L.)

är på sina gröna delar starkt beklädd med sträfva hår; merendels om-

kring fotshög. Rotbladen äro brutet-parbladiga, d. v. s. småbladsparen

omvexla med mindre, stipellika sådana; slutsmåbladet är större, men ej

bredare, tredeladt och parskuret. Stjelkbladen äro pardelade eller vid

basen parbladiga, och deras och rotbladens slutblad är m. e. m. par-

skuret; både blad och stipler äro mindre än hos föregående art. Blom-
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monia äro dereinot större, uppräta, på långa och raka skaft; kron-

bladen rundadt-oravändt-äggrunda, nästan klolösa, gula. Fruktspröten

äro nära 3 gånger längre än det (nedtill) långt håriga märket.

Växer på magra och buskiga marker i Småland (och Östergöt-

land), Blekinge och ett par ställen i Halland, nästan alltid i skären

eller nära kusten. — Blommar i Juni och Juli. — Utbr. Götarike,

medlersta Ryssland.

Sträfkumraern förekommer först i Liljeblads Flora (1816), såsom

varietet under Nejlikkumraern (o: Geum urbanum A) — intermedium)

och med benämningen Mönjekuraraer, tydande på bladens likhet med

Akermönjans. Fries, sora upptäckte växten i Halland, bestämde den

till egen art i sin Flora Hallandica. Han omtalar den också i Novi-

tierna, der han anmärker att växtens allmänna utseende är teraligen

olikt våra andra Geura-arters genom dess egna hårbeklädnad och att

den icke någonstädes omnämnes hos "Patres", troligen emedan den är

en mera östlig växt.

S. Dryas L.

Foderbrämet 8(—10)-deladt, skärmlöst; pipen kort och bred|(obe-

tydligt skålig). Kronbladen 8. Ståndarne talrika. Fruktfästet lågt,

hårigt; karpellerna torra (smånötter); stiften terminala, icke ledade,

långa, mjukt- och pennlikt-håriga, bildande liksom svansar på smånöt-

terna. Fröet upprätt; rotämnet nedåt.

1. FjellvippaD
(Dryas octopetala L.).

En mångårig, nästan ständigt grön, lågväxt ört med något tuvigt

grenig rotstock och enkla, hela, m. e. m. talrikt knippade blad på

längre eller kortare skaft, mellan hvilka utgår en och annan enkel, van-

ligen endast en eller par tums eller slutligen något högre stängel, sora

bär en enda, men stor (icke sällan omkring | tum bred) och vacker,

hvit blomma. Bladen äro något hårda, teraligen små (orakr. 2—

3

linier breda), ovalt-elliptiska eller smalt-äggrunda, med något hjertlik

bas och djupt trubbsågade, något tillbakavikta kanter; på undre sidan

äro de hvitludna, men med nästan brungula nerver (raedelnerven stark,

sidonerverna nästan strecklika); öfre sidan är mörkgrön; stiplerna äro

långa och smala, vanligen rödaktiga. Stänglarne äro rödaktiga, grå-

ludua och dessutom, isynnerhet upptill, svarthåriga (något krusigt).

Fodret är utvändigt svarthårigt i raidten. Kronbladen äro nästan ellip-

tiska, stundom rödletta under. Stiften röda upptill. Fruktsvansarne

äro hvitaktigt långt-silkeshåriga, krökta, slutligen nära tumslånga.
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Växer på de högre fjällen, allmän och yruiiig. — Blommar i Juli.

— Utbr. Brittaniens, Skandinaviens, medlersta Europas, Italiens alper;

arktiska Ryssland, Siberien, Caucasus; Spetsbergen, Island; Canada.

Fjellvippan är en bland de täekaste af de många täcka växter,

som tillhöra fjellfloran och utmärkt såväl för sina vackra och på samma

gång ovanliga blad som sin stora, 8-bladiga blomma och det behagliga

i hela sitt utseende. Bladen äro länge gröna, uthärda vintern och

qvarsitta följande år ehuru förändrade till färgen; likaså stiplerna till

en del. Utblommad, påminner den med sina smånötters lätta, fjäder-

lika svansar om Pulsatillornas för vinden vippande "frötoppar". De

gamle botanisterna, hvilka tyckte att bladen liknade små ekblad, be-

nämnde växten, med hänsyn härtill, Chameedrys (C. montana etc. Lob.,

C. alpina etc. Bauh.), hvadan också Linné till dess slägtnamn valde

Dryas "a Dryadibus Deabus quercuum". Kronbladens antal (8), hvilket

artnamnet antyder, är något temligen ovanligt och egendomligt. — EuD-

BECK d. y. var väl den, som hos oss först anmärkte Fjellvippan, hvil-

ken han lät måla under sin lappska resa (1695). Linné behandlar

den helt kort i siii Flora lapponica. Wahlenberg anmärker i sin att

växten har två slags hårbeklädnad, den ena utgörande ett fint och snö-

hvitt, ulligt ludd på bladens undersida och mera sällan också på blom-

skaftet och blomfodrets kanter; den andra svartaktiga, körtelbärande och

stundom greniga hår på blomfodrets undersida, här och der också upp-

till på blomskaftet och foderflikarna. F. ö. säger han att Fjellvippan

förekommer i Mårtens Spetsbergs-resa såsom "Papaver album". 1 Swartz'

utmärkta teckning pryder växten också Svensk Botanik.

Fjellvippan lärer nyttjas af Lapparne vid invärtes sjukdom och är

renarnes älsklingsmat (Ands.).

3 ROSE^.

Frukt: temligen talrika smånötter, inneslutna i det urhålkade,

köttiga eller läderartade fästet under blomman. Fröet omvändt; rot-

ämnet uppåt.

9, Rosa L.

Fodret 5-bladigt, de två eller tre yttre bladen större och mera

bladlika. Kronan 5-bladig, stor. Ståndarne talrika. Märkena knopp-

eller knapplika; stiften laterala, långa och nående något utom det trånga

svalget. Smånötterna broskartade eller benhårda (nedtill och utåt långt-

och skört-silkeshåriga); genom det ägg-, lång- eller klotrunda fästet,

som omsluter dera, uppstår en något bärlik bildning (o: nypon).
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Rosorna äro taggiga buskar med uddparbladiga (hos våra vanligen

2—3-pariga) blad och stora bloraraor (o: Törn- eller Nypon-buskar).

1. Lukttörnet (tiier Rostrosen)
... (Rosa rubiginosa L.)

blir teraligen högt (merendels 2—3 alnar), med talrika, täta och starka

grenar och ganska starka och klolikt krökta taggar, hvilka på årsskotten

äro blandade med svagare raka. Småbladen äro äggrunda, nästan glatta,

högt-dubbelsågade, under och i kanten (liksom stiplerna) besatta med

små rödbruna, klibbande körtlar. Foderbladen äro mest parskurna.

Kronbladen något mörkt purpurröda och mindre än hos de andra ar-

terna. Nyponen äggrundt-ovala eller nästan ellipsoidiska, alltid hårda

och läderartade, glatta eller körtelborsliga, uppräta, mogna mcnjeröda.

Växer på torra eller steniga backar, på skogsängar och steniga

gärden, vid vägar o. s. v. i södra och medlersta Sverige. — Blommar

i (Juni,) Juli och Aug., senare än de andra arterna, och mognar också

sent. — Har stundom (Skåne) årsskottens taggar mycket talrika och

nästan raka; småbladen rundade och mindre, nyponen rundare. — Utbr.-

nästan hela Europa, Caucasien, Barbariet.

Lukttörnet är väl den täckaste bland våra vanligare Eosor. Blom-

morna äro visserligen icke så stora som Hundrosens, men purpurn hos

deras blad är mörkare. Dertill kommer den behagliga lukt, nästan

som äplens, som isynnerhet buskens blad, t. o. ra. pä afstånd, sprida

dä de vidröras under varma dagar, särdeles då det nyss regnat. — Men
nyponen äro torra och smaklösa. — Till lefvande häckar passar Lukt-

törnet bra såväl för sin täthet som för sina talrika, starka och hvassa

taggar. Det erhåller icke sällan benämningarna Engeltorn, Eglantyr,

Neglantyr, hvilka tydligen ha sin rot i det franska Eglantere (Rosa

eglanteria Tab.). Såsom vi redan nämnt, ha bladen nästan alltid en

tydlig och behaglig lukt, härledande sig från nästan rostbruna körtlar

(glandier), hvadan också artnamnet (rubigo ^^ rost). Retzius upptog

först (Flora Oeconomica, 1806) Lukttörnet i vår Flora såsom en egen,

från den odlade R. eglanteria skild art.

* Rosa inodora Fr. har mindre och smalare (nästan ovala) och mindre kört-

lade, nästan luktlösa, hvassare (smalare) sågade blad än Lukttörnet, endast krokiga tag-

gar, merendels hvila (något mindre) kronblad och nästan alltid glatta nypon; till ut-

seendet likare nästa art. Växer i Halland och Bohuslän (sälls.) och på Kinnekulle.

Blommar i Juni, Juli. — Fries upptäckte och bestämde (1813) denna art i norra Hal-

land (No v. ed. I. 1814).
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2. Haodrosen (Hundtörnet)
(Rosa canina L.)

blir vanligen 2 eller 3 alnar hög men omvexlar både större med längre,

mera utbredda, icke sällan båglikt nedåtkrökta grenar, och mindre med

nästan uppräta; årsskotten äro långa och raka, icke sällan rödaktiga

och grådaggiga. Taggarne äro alla klolikt krökta och starka (men

stundom rakare och svaga). Småbladen äro ovala eller bredt-lansettlika,

äggrundt-ovala eller oravändt-äggrunda, enkelt och lågt sågade, vanligen

glatta eller sraåhäriga. Foderbladen äro något parskurna. Kronbladen

större än hos de andra arterna, blekt purpurröda eller hvita. Nyponen

merendels äggrunda eller ellipsoidiska, skarlakansröda, länge hårdt-läder-

artade (broskartadt), vanligen glatta, uppräta.

Växer mest på backar, bergssluttningar, höga och klippiga strän-

der, i skogs- och betesmarker, lundar och snår, vid torra vägar, helst

i södra och medlersta Sverige (till Ångermanland). — Blommar i (Juni,)

Juli; mognar i Sept. -— Utbr. hela Europa utom det allra nordligaste;

i Caucasien, Siberien, Mindre Asien, Algerien, på Canariöarne. . lU-t

Omvexlar med glänsande-glatta, under rent gröna blad (vackrast

och beständigast o: II. Svvartzii Billb.), och med mindre glatta, mat-

tare, under bleka eller blåaktiga, något rödnerviga (o: R. venosa Sw^.);

hos sistnämnde var. bli bladen m. ra. vanligen rödaktiga om hösten.

Nyponen äro sällan borsthåriga. Stammen blir stundom nästan tagg-

lös (Lilla Carlson). Märkligare varieteter (underarter) äro dessutom:

R. senticosa Ach. med rakare taggar, alldeles glatta, nästan rent gröna

blad, rundare nypon (på torra och magra, öppna marker); R. dumeto-

rum Th. (R. collina Whlnb., R. agrestis Sw.) med något skrynkliga,

småludna, högre- och mera ojemnt sågade blad (helst i lundar, särdeles

i slättrakter).

Denna buske är besvärlig med sina stora, klolika taggar, hvadan

(enligt Whlnb.) benämningarne Hundtörne, Hiben (Hyven) torn i

Skåne, Blekinge, eller Hundros, såsom sämre eller mindre värderad

än de odlade Rosorna. Men betraktad endast ur estetisk synpunkt,

blir Hundrosen, åtminstone under gynnande omständigheter och der den

kan riktigt och rikligt utsträcka blomprydda grenar, visst icke under-

lägsen någon. Skåde man den blott i skog och mark, med nyss ut-

slagna blommor, tidigt en morgon, "då dessas doft utandas med dag-

gen, som kalkarna och bladen samlat under natten". Det är på morg-

narna som blomkronan öppnar sig, och redan nästa dag kan minsta

vind ha kringstrött dess blad. Nya blommor utslå dock i omkring 14

dagars tid, men sedan är det slut ("Rosa spirat brevis et exspirat"),

busken blir en bortglömd skönhet och man ser snart endast taggarne
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på densamma. Men om hösten gör den sig åter påmint genom de

vackert röda nypon, med hvilka den sedan under hela vintern, midt

ibland snön, pryder sina kala grenar.

Det är denna art, hvars nypon (eller Njupon) mest användas i

hushållet, i somliga trakter under andra benämningar, såsom Juglon
(Roslagen), K långö n (Helsingland), Giöpou eller Kypon (Götarike),

Naplä-bär (Gotland). De äro något syrliga och mogna först då frost

börjar inträda, hvadan de i Småland kallas Vinternypon (Fr.). Dess-

utom innehålla de slem, socker och gummi jerate adstringerande ämne.

Man plockar dem väl mogna, men icke frusna, klyfver dem, bortrensar

deras kärnor och små borst och torkar dem sedan i solen eller i lin-

drig värme. De kunna också syltas. Nyponsoppa är helsosara, kylande

o. s. v. Nyponkärnorna purgera och drifva mask. Rostade kunna de

nyttjas som kaffesurrogat. Veden kan användas till finare snickar-ar-

beten. — Benämningen Nypon o. d. tror Dybeck härledas deraf att

man, för buskens taggar, måste liksom nypa eller nappa (Gotl. naplä)

efter "bären".

På denna och andra Törnros-arter träffar man mot hösten icke

sällan s. k. Bedeguar (Sömntorn), d. v. s. tämligen stora, tätgreniga,

nästan mosslika, ludna eller taggiga, grönröda utväxter, hvilka bilda

sig på de ställen der en insekt (Cynips Rosse) sticker för att lägga

sina ägg, hvarigenom orsakas en "vätskornas" starkare strömning till

eller stockning vid de ställen på busken der detta sker.

* Rosa coriifolia Fr. (R. crassifolia Wallni.) liknar till växtsätt och taggighet

större buskar af den vaTiliga Hundrosen (helst dess underart R. dumetorum), meu har

under tätare, småludna, något skr^^nkliga, istadigare (nästan läderartade men knappt

tjockare!, högt-sågade blad (vanligen endast tvåpariga), mörkare kronblad och mycket

kort skaftade, nästan rnnda, stora nypon, hvilka mogna tidifit (men äro temligen hårda

och mycket kärniga (o= Stennypon); dessutom är fodret varaktigt, då det hos Hund-

rosen vanligen lossnar tidigt. — Växer mest i lundar och på skogsbackar, helst i bergs-

trakter, i södra och medlersta Sverige. Blommar i Juni, (Juli). — Walljian upp-

täckte och bestämde arten "i Östergötland" (Liljebl. Flora, 181G1; Feies anmärkte den

nästan samtidigt i Halland (Flora Hallandica, Novit.).

* Rosa collina Jacq (R. Acharii Billb.) har rakare och svagare tagjiar än

Huudrosen och något lutande, m. e. m. körtelborstiga, rundade eller omvändt-äggrunda,

nypon (hårda). Bladen äro vanligen endast tvåpariga, med högt- (genom körteltäuder

nästan dubbelt-)sågade, något gråaktigt småludna (icke sällan på båda sidor) men släta

småblad. Växer mest på buskiga backar och bergsluttningar i södra och sydvestra Sve-

rige, sällsyntare i det medlersta. Blommar i Juni, (Juli). — Först anmärkt af Acha,-

»lus i Östergötland (Sjötorp, Omberg!, tecknad af Agrelius och af Billbekg (1823)

upptagen i Svensk Botanik såsom en ny art (Acharii Ros).
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3. Luddtörnet
(R«»8a villosa L.)

är eii vanligen lägre (icke sällein endast omkring alnshög), svart gre-

nig, gråaktig bnske med raka eller nästan raka taggar, dubbelsägade,

merendels på båda sidor tätliulna, m. e. m. skrynkliga blad och icke

sällan körtelborstiga nypon på körtelhåriga skaft. Foderbladen äro van-

ligen körtlade pä ryggen, merendels varaktiga. Kronbladen äro mindre

än hos Hundrosen och icke sällan (körtladt) sraåtandade i kanten. —
Utgör egentligen tre skilda arter:

Rosa toraentosa Sm. Högre buske med starkare, till en del

något krökta taggar. Småbladen ovala eller äggrundt-lansettlika, van-

ligen gråludna och dessutom under körtlade (derigenom något välluk-

tande). Foderbladen vanligen mera parskurna och utstående eller ned-

vikta. Kronbladen helbräddade, blekare röda än hos de närstående ar-

terna (eller hvita). Nyponen vanligen ellipsoidiska (bredare eller sma-

lare), hårda (läderartade), glatta eller körtelhåriga, uppräta. — Växer

mest på ängsbackar o. d., särdeles i södra och sydvestra Sverige. —
Blommar i Juni eller Juli. — Oravexlar (i skugga) med tunnare, obe-

tydligt ludna blad (o. R. scabriuscula Sm.). — Utbr. nästan endast

norra och medlersta Europa, Brittanien.

Rosa mollissima Fr. (B. villosa L. Fl. suec). Lägre buske

med smala, raka taggar. Småbladen rundade eller bredt ovala, mera

trubbigt och högt sågade, vanligen tätt (skrynkligt) gråludna och på

undre sidan körtlade. Foderbladen uppräta, sällan inskurna. Kron-

bladen icke sällan sraåtand^ide, purpurröda eller hvita. Nyponen klot-

runda, rajöliga (mjuka), merendels körtelhåriga, uppräta, tidiga (medl.

Sept.). — Växer på magra (grusiga) ängs- och betesmarker, vid vägar,

på backar o. a. torra ställen, till Helsingland och Jemtland (allm. åtra.

i södra och medlersta Sverige). — Blommar i Juni eller Juli. — Före-

kommer med mindre ludna, stundom (särdeles i kusttrakter) t. o. m.

glatta blad. — Utbr. Tyskland, Skandinavien, Island, Brittanien o. a.

Rosa pomifera Herrm. Vanligen något högre, ett par alnars,

buske med raka taggar. Småbladen lansettlika, långt ovala eller sraalt-

elliptiska, temligen tunna, småludna särdeles på undre sidan, der de

liksom i kanten äro glest körtlade (något välluktande). Foderbladen

uppräta, mera bladlika. Kronbladen småtandade, purpurröda eller hvita.

Nyponen rundn, mjöligt köttiga (mjuka och saftiga), lutande, tätt och

något taggigt-körtelborstiga, glänsande mörkröda; de äro stora (i södra

Sverige som krikon) och mogna tidigt (Aug., Sept.). — Växer på backar

o. d., men mest vid städer, byar och gårdar, i södra och medlersta

Sverige (m. e. m. sälls.). Odlas i trädgårdar under namnet Apel-
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nypon (nyponen bli neraligcn pä tjenlig lokal stora som mycket små

äplen) eller Holländska Nypon, och pä många ställen är busken

endast en utkomling ur sådana. Blommar i slut. Juni eller börj. Juli,

— Utbr. Europa undaut. det allra nordligaste och Brittanien, Portugal,

Italiens öar, Grekland. — Först upptagen bland svenska växter i Lilje-

blads P'lora (1816) och närmare utredd af Fries (Novit.).

Den sist skildrade arten lemuar de bästa och största nyponen,

hvilka äro ganska goda till soppor, gröt, kakor m. m.; också syltade.

Smaken är något olika vanliga nypons. Busken är lätt att odla och

ger betydligt, men då den blir äldre (10—12 är) bli nyponen sämre.

— Sedan man samlat nyponen väl mogna, meu innan de mjuknat, böra

de genom gnidning eller skakning mot hvarandra befrias från sina

borst, hvarefter de klyfvas och putsas samt kärnorna uttagas. Sedan

torkas de och förvaras.

4. Kanelrosen
(Rosa cinnaniomea L.)

blir sällan högre än 2 alnar (vanligen är den lägre) och har starkt

krypande och skottalstrande rot samt raka och uppräta stammar med

smärta, något kanelbruna grenar, de äldre svagt och mycket glest (nä-

stan endast vid stiplerna) taggiga. Deremot äro årsskotten mycket tätt

beklädda med raka, borstlika taggar (o: E. spinosissima L. suec); stipel-

taggarne äro något krökta. Småbladen äro enkelt sågade, långt-lan-

settlikt-eJliptiska eller oravändt-äggrunda, tunna och mjuka, glanslösa,

under askgrå och vanligen småludna. Foderbladen äro nästan alltid

hela, icke sällan körtelhäriga. Kronbladen äro klart-purpurröda, under

blekare, Nyponen äro mindre än hos de andra arterna, vanligen ned-

tryckt klotrunda och glatta, klart röda, mjöligt-köttiga, med särdeles

löst kött (o: Smörnypon).

Växer på skogsängar och -backar, på betesmarker, i skogskanter,

vid skuggiga vägar. (Odlas ock i trädgårdar, med dubbla blommor,

under namnet Bukettros), — Blommar i Maj, (o: R. majalis Retz.) eller

Juni, tidigare än de andra arterna, och mognar också tidigast (mest i

Aug.). — Omvexlar dels med nästan päronlika nypon (o: E-. turbinella

Sw.), dels med kort-elliptiska (o: R. cinerea Sw.). — Utbr. norra och

medlersta Europa, Ryssland, Caucasien, Siberien, Karatschatka.

Kanelrosen torde erhållit sitt namn åtminstone lika mycket af

sina kanelbruna grenar, som af den något kauellika lukt, som blom-

morna utveckla under varma sommardagar. Deu är bland de täekare

arterna och utmärkt bl. a. med sin temliga vekhet, sin nästan alltid

svaga beväpning samt sina tidiga blommor och nypon. Som den pä
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öppna ställen håller sig lAgväxt, kan den på sådana planteras till häc-

kar, helst på jordvallar o. d., hvilka den binder medelst sina starkt

krypande rötter. Men genom de sistnämnda kan busken också, såsom

i Småland o. a., bli ett svårt åkerogräs. — Kanelrosen är den enda

Ros, som växer i det egentliga Lappland.

* Rosa carelica Fr. liknar temligen Kanelrosen, men har hela stammen tätt be-

klädd med taggborster. Bladen äro glatta eller glest småhäriga. under gråaktiga.

Kronbladen (blodrödt) purpurröda. Nypouen aflånga, upptill glest-körtelhåriga. — Växer

i Vesterbotten (nära Skellefteå) och blommar i Juni. — Fr. Vet. Ak. förh. 1852.

5. Taggrosen
(Rosa spinosissima L. — Rosa pimpinellsefolia L.)

är lägre och till alla delar mindre än Kanelrosen och mycket taggig,

i det också stamraarne men isynnerhet deras yngre grenar äro tätt be-

klädda med större och mindre taggborster. Bladen äro 4—5-pariga,

med rundade eller bredt-elliptiska, enkelt och ojerant sågade, glänsande-

glatta småblad, mindre än hos de andra arterna, foderbladen äro

mest hela. Kronbladen hvit- eller gulaktiga (sällan rödletta). Nyponen

köttiga (men länge läderartade), svartröda (slutligen svartnande), vanli-

gen klotrunda, glatta; de mogna sent (Sept.).

Växer (enligt Areschoug) på Kullaberg i Skåne (sälls.). — Blom-

mar i Juni. — Utkommer stundom ur trädgårdar, der den odlas. —
Utbr. nästan hela Europa, Island, Caucasien, Armenien (t. ex. Ararat),

Siberien.

Enligt Fries' Novitier (der den upptages endast som norsk) ut-

märker sig Taggrosen bl. a. genom sina mörka nypon, hvilka då de,

väl mogna, sammanpressas, lemna ifrån sig en purpurfärgad saft, och då

de affalla icke lossna från det något tjocka skaftet. Enligt samma

källa är arten Baahins (1650) Rosa pumila spinosissima, foliis pim-

pinellcC glabris etc, hvadan Linnés båda namn.

Bland "svåra" slägten, d. v. s. sådana der arternas bestämning

och begränsning äro underkastade större svårigheter än vanligt, räknar

botanisten gerna Törnros-slägtet. Redan Linné säger: "Species Rosa-

rum difficillime limitibus circurascribuntur et forte Natura vix eos po-

suit". Det är i obeständigheten, ombytligheten, den vexlande skepna-

den hos de delar, som skola lemna oss våra "kännetecken (karakterer)",

som den egentliga svårigheten består: varium et mutabile semper Rosa

(Fr.). Också har man sett somliga botanister hysa alldeles motsatta

meningar om dessa växter, så att en har antagit hundratals arter, en

annan blott en enda! Ett vandt öga och den säkra takt, den slags

instinkt, som uppfattar arten så till sågandes oberoende af kännetecknen,
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äro sannerligen lika nödvändiga då man vill utreda sådana slägten som

detta. Och äfven här ligger det riktiga "in medio". Hvad nu våra svenska

Rosor angår, så bidrog Linné föga till deras kännedora; han uppmärk-

sammade dem så litet att, då han utgaf andra upplagan af sin Flora,

han kände det i medlersta och södra Sverige allmänna Luddtörnet

(Rosa mollissima) endast från ett ställe (Åkerö i Södermanland) och

detta blott genom P. Osbeck. Utom närande art upptager han endast

Huudtörnet och Kanelrosen såsom egentligen vilda. Den som sedan

hos oss närmare undersökte dessa växter var Afzelius, hvilken ntiellan

1804 och 1813, såsom akademiska dissertationer, utgaf sina De Rosis

Suecanis Tentamina (XI). Äfven Swartz egnade dem en nogare gransk-

ning (hans Summa Vegetabijium Scandinaviae innehåller några nya),

men hann icke fullI)orda sin monografi öfver dem. Också Svensk Bo-

tanik upptog emellanåt ett och annat Ros-fynd. Men åt Fries var

våra Rosors egentliga utredning förbehållen (redan i Liljeblads Flora

lemnade han en ny Ros-uppställning) och vi tveka icke att räkna de

blad i Novitierna, som han egnat Rosa, bland de vigtigaste i detta

vigtiga arbete; de komma alltid att utgöra grunden till en riktig kun-

skap om våra Ros-arter; Jfr också Fr. Mänt. III.

4. SANGUISORBE^.

Frukt: 1 eller 2 (—4) små, torra och 1-fröiga karpeller (små-

nötter), inneslutna i fodrets m. e. m. tillhårdnade pip. Fröet omvändt

eller snedt; rotämnet uppåt.

lO. Agrinionia L.

Foderbrämet 5-deladt; pipen läderartad, klocklik, m. e. m. 10-

fårad, upptill (eller helt och hållet) krokborstig. Kronblad 5. Stån-

dare 12—15 (—20). Stiftet terminalt.

Mångåriga örter med brutet-parbladiga blad och gula blommor.

Blommorna bilda långa och uppräta, axlika klasar och äro tätt-tvåskär-

made. Fodrens 5 bräratänder sluta sig och borsterna hårdna, så att

fodren slutligen, liksom små kardborrar, fästa sig med dera och lösryckas.

1. ÅkermöDJan eiier Småborren
(Agrimonia Eupatoria L.)

är vanligen 15—20 tum hög, rak och upprat, hårig, särdeles på stjel-

ken och bladens undersida. Bladen äro omkring 4- eller 5-pariga, med

mycket mindre småblad mellan de större; de sednare äro ovalt-ägg-

runda eller lansettlika, inskuret-sågade; stiplerna stora, inskurna. Blom-

klasarna bli icke sällan 5—8 tum långa och äro alltid uppräta, men
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de särskilda blomskaften kröka sig sraäuigom, så att fruktfodren luta

eller hänga nedåt. Fruktfodren äro kägellikt-klocklika, fårade ända ned

till basen, vanligen 1-nötiga.

Växer på torra ängar och betesmarker, på åkerrenar och steniga

backar, vid vägar, i landar, i södra och raedlersta Sverige (allm. eller

temligen allm.). — Blommar i Juli och Aug.; mognar i Sept. — Blir

stundom (isynnerhet bland buskar) 2—3 alnar hög. — Utbr. nästan

hela Europa, Caucasien, Siberien, Canada; i Barbariet, pä Canariöarne,

Madeira.

Akermöiijan är rätt ståtlig med sina långa och raka blomax, hvil-

kas blomning räcker länge, ehuru hvar enskild blomma knappt varar

mer än en dag. Hösten har samma verkan på Akermönjan som på

många andra Rosväxter. Dess blad rodna då och bli slutligen högröda.

— Växten har en svagt aromatisk lukt och begagnades fordora till de-

kokt vid sårnader, till gurgelvatten, eller som thé mot utslag o. d.

Isynnerhet blommorna sägas vara helsosamma som thé. Fåret och ge-

ten äta örten, men de krokborstiga fruktfodren (småborrarna) fastna

lätt i ullen och göra den tovig. Bloraknopparne (jemte blad och stjelk)

färga vismutbetadt ylle varaktigt guldgult. Bland Akermönjans 17 "kraf-

ter och dygder" i Falmbergs Ortekrantz är den 10:de: "Giör man smör-

jelse af thes saft och gammalt svinister, binder på, ther järn eller

andra splitror äro i kroppen, thet utdrager them".

Benämningen Eupatoria (nemligen Herba) lärer vara gifven efter

konung Mithridates med tillnamnet Eupator. Plinius har Eupatoria,

men Dioscorides sviraroQiOV, hvadan det väl är riktigare att med

FucHsius o. a. skrifva Eupatorium. Örten är tecknad redan i Til-

Landz' Icones (1683).

* Agiimonia odorata Mill. liknar den vanliga Akermönjan men är prrönare

och mera körtelharig (har derigenom starkare lukt) Fodret är kort- och bredt-klock-

likt (nästan halfklotriindt), endast upptill färadt (eller nästan slätt), och dess yttre bor-

sler iiro riktade nedåt (hos den vanliga arten utslående). Smånötterna äio vanligast 2.

— Växer i Skånes, BoluisHins, Blekinges, Stockholms och Roslagens skär (sälls.l. —
Först anmärkt af Lindebkug i Bohuslän och vid Göteborg (Bot. Not. 1853).

•
It. Saiiguisorba L.

Foderbräraet 4-deladt (kronlikt); pipen oravändt-pyramidlik, é-kantig.

Krona saknas. Ståndare 4. Stift terrainalt.

1. Blodtoppen
(Snnguisorba ufficinalis L.).

En mångårig, omkring 15 tura eller alushög, glatt ört med par-

bladiga blad och mörkt-blodröda blommor i korta och täta toppax.
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Rotstocken är stark och mörkbrun. Bladen utgå till största delen från

rotstocken och äro vanligen 4—5 tura långa, 4—5-pariga; småbladen

skaftade, hjertlikt-äggrunda eller -lansettlika, starkt-sågade, nära turas-

långa, ofvan teraligen mörka (eller rödaktiga), under bleka; vid deras

skaft sitta stundom två små stipler. Blomaxen äro rundade eller

bredt-ellipsoidiska, omkring | tum långa; hvar blomma är tätt 2(—3)-

skärmad.

Växer på fuktiga ängar på Gotland, endast i dess östligaste del

men der teraligen ymnigt. — Blommar i Juli och Aug. — Utbr. Eu-

ropa undantagandes det nordligaste, Portugal, Spanien, Italiens och

Greklands öar, Turkiet; i Caucasien, Siberien, på Island.

Mörkbruna blomax, rödbruna bladskaft och talrika, pariga små-

blad utmärka Blodtoppen, och liknar den till sitt allmänna utseende

något Pimpernellen (nästa växt), så att det troligen är derföre, som

den eller en liknande odlad art ibland erhålla samma benämning (eller

förvr. Bibernell), eller emedan den fordom på apoteken kallades Pimpi-

nella Italica (Italiensk Pirapernell). Inom Sverige växer Blodtoppen, så-

som vi nyss sett, endast på Gotland, der Linné först anraärkte den

på ängar vid Ostergarn och Ahlskog, "eljest endast sedd i våra raraste

trädgårdar" (Gotlands-Resan sid. 232). Den var förr officinell, d. v. s.

roten brukades i medicinen och fanns på apoteken (hvadan artnamnet).

De gamle botanisterna kallade växten Pimpinella silvestris eller Sangui-

sorba (Blodstilla) major (Dod.).

19. Poteriiim L.

Foderbrämet 4-deladt; pipen oravändt-pyraraidlik, 4-kantig (hos vår

art). Krona saknas. Ståndare 20—30, med långa, hårsmala strängar.

Stift terminalt, med pensellikt märke.

1. Pimpernellen
(Poteriiira Sangui^orba L.).

En mångårig, fots- eller alnshög ört med stark, grenig, svartbrun

rotstock, uppräta stjelkar, parbladiga blad och grön- eller^brunaktiga

blommor i täta, runda eller nästan elliptiska toppax (sarabyggare). Bla-

den äro 5—7-pariga; småbladen något hjertlikt rundade eller äggrunda,

djupt sågade, isynnerhet på undre sidan blågröna, glatta eller under

håriga, små (omkring i tum); bladskaft och stjelkar icke sällan röd-

aktiga. Blomaxen äro omkring i tum långa, grönröda; ståudarblora-

morna sitta nedtill. Blommorna äro hvar och en (2—) 3-skärmade.

Foderpipen blir slutligen benhård, nätrynkig, nästan kubisk.
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Växer på (helst grus- och kalk-) backar på några spridda ställen

i Skåne, Småland, Upland och vid Visby. — Blommar i Juni eller

Juli; mognar i Aug., Sept. — Utbr. nästan hela Europa, Caucasien,

Siberien.

Man har iakttagit att Pimpernellens småblad hänga och sluta sig

till hvarandra under natten. Blommorna äro teraligen oansenliga, men

de utmärkt fina, stråligt-pensellika , karminröda märkena, jerate de

långa och hängande ståndarne med deras smala, lättrörliga strängar,

gifva åt blomaxen en viss täckhet. — Ståndarne utbildas ej riktigt förr

än märkena hos samma blomax, hvilka dessutom sitta högst i axet,

redan äro vissnade. Men deras mjöl (pollen) sprides till andra blomax,

genom vinden eller insekterna, liksom de vissnade märkena förut er-

hållit sådant från ståndare i andra blomax. — Bladen lukta behagligt,

något smultronaktigt, särdeles då man gnider dem. De nyttjas stun-

dom att, för smakens skull, läggas på sallater; ha ock brukats såsom

ett slags krydda på rödt vin. Hela örten leranar ett godt bete,

isynnerhet för får, hvilka må väl af det adstringerande ämne den inne-

håller. . Den ätes gerna af kreaturen och står grön större delen af året,

t. o. m. under snön, hvadan den lemnar sent höstbete och tidigt vår-

bete. Man sär den höst eller vår, och gerna tillsamman med Hvit-

klöver, Smalbladigt Groblad och Eaygräs, hvarigenom ett särdeles godt

och varaktigt fårbete erhålles (Wahlb.).

De gamle botanisterna kallade örten Pimpiuella sanguisorba (Cara.),

Sanguisorba minor (Bauh.), hvadan både dess svenska benämning och

artnamnet.

13. Alclteinilla (L.).

Foderbrämet 4-deladt och 4-skärmadt (8-deladt), skärmarne små

eller stundom otydliga; pipen nästan klocklik eller bukig. Krona sak-

nas. Ståndare 4— 1. Stift lateralt. — Örter med slidlikt samman-

växta stipler, handnerviga blad och små eller mycket små, gröngula

blommor.

a. Alchemilla L. Blommorna i greniga toppknippen. Stån-

dare (2—) 4. — Mångåriga örter med teraligen talrika

rotblad.

1. Daggkåpan
(Alchemilla vulgaris L.)

har stark och grenig rotstock med nästan uppräta eller något ned-

krökta, mest 5—8 tum höga (stundom, isynnerhet äldre, något högre)

stjelkar. Bladen äro njurlika, veckadt-nerviga, teraligen grundt (i) och
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rundadt flikiga, sågade, i kanten och på undersidans nerver icke sällan

silkeshåriga. llotbladen äro långt skaftade, 6—9-flikiga; stjelkbladen kort

skaftade och 3—5-flikiga med stora, sågtandade stipler. Foderbräraet

omkring | linie bredt, inuti gulaktigt; skärmarne icke mycket mindre

än flikarne.

Växer på magrare ängar, betesmarker, skogs- och bergsbackar och

gräsiga sluttningar, vid väg- och dikeskanter, allm. — Blommar i Maj

och Juni; mognar vid midsommartiden (icke sällan blommar den på

nytt om hösten, hvarvid den kan tåla 2 ä 3 "raders köld). — På torrare

mark blir den i allmänhet mera tilltryckt hårig och till utseendet olika

den vanliga (o: (3 beskr. L. Fl. Suec); i fjelltrakter icke sällan glän-

sande glatt (och storbladig). — Utbr. Europa undant. Portugal, Italiens

och Greklands öar; i Caucasien, Siberien, nordligaste Amerika, på Island.

Daggkåpans små, oansenliga blommor bli väl föga bemärkta; mesta

uppmärksamhet väcka dess blad, hvilka utvecklas ur väl stipelklädda

knoppar och slutligen utbreda sig med regelbundna veck, liksom då

man slår ut en solfjäder. Dessa utmärkt täcka, isynnerhet yngre starkt

(nästan strutlikt) veckade blad, i hvilka daggdroppar lätt samla sig,

äro allmänt bekanta under benämningen Daggskålar, Daggkåpor,

J. M. Kåpor. Täckast äro de bland gräset på marken, helst då klara

droppar i deras botten ligga som stora perlor eller gnistra i solskenet

som ädelstenar. Allmogen, som ser att dessa droppar försvinna fram

på dagen, säger somligstädes att elvorna uppdruckit dem, icke besin-

nande "att äfven solen kan dricka". Den betraktar också bladen som

en slags solvisare, slutande eller sammanvikande sig strax då solen bort-

går och öppnande sig vid första gryning (Dybeck).

"Daggkåpan utgör, der den växer ymnigare, ett särdeles godt bete

för får och kor. Flerestädes i Tyskland betalas betesrättigheten på

med Daggkåpa bevuxna ställen högre än vanligt". Wahlberg. Bla-

den kunna nyttjas bland grönkål om våren. Rot och blad troddes förr

verksamma i diarrhéer m. m., men brukas numera icke. Det enda,

hvartill de numera kanske stundom begagnas, är att färga ylle gult

(ljus oliv). Alunbetade godset kokas då med en stark soppa af färsk

Daggkåpa (Jemtl. Skåcka). — F'ordom trodde man att växten ägde

alkemistiska egenskaper, bvadan de gamle botanisterna (Tragus, Dodo-

Naeus) kallade den Alchimilla (Alchimilla vulgaris Bauh. 1623). Den

är tecknad i Til-Landz' Icones.

2. Fjellkåpan
(Alchemilla alpina L.)

har stark och icke sällan långt utsträckt rotstock, raen korta, vanligen

knappt qvartershöga, äldre något högre, stjelkar. Bladen äro delade i
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5—7 nästan vigglikt-lansettlika, endast i spetsen sågade småblad; deras

undersida är tätt beklädd med silkesartade, glänsande-hvita hår. Blom-

knippena äro täta, blommorna ludna utvändigt, deras brämskärmar tre

eller fyra gånger mindre än flikarna.

Växer i fjelltrakterna (allra.), helst vid klippor och på andra nå-

got skyddade ställen; dessutom vid Hernösand och Göteborg, i Bohus-

län (Kosterön o. a.) och Skåne (vid Bälinge i Orkelljunga socken). —
Blommar i Juni, Juli. — Utbr. Norge, Sverige, Finland och nästan

hela Europas alper eller alpaitade trakter; i nordvestra Siberien, på

Grönland, Island.

Fjellkåpau utmärker sig genom sina vackra, silver- och silkes-

glänsande blad, hvilka utvecklas ur med rödaktiga stipler klädda knop-

par på den vanligen i klippspringor eller mossa dolda rotstocken. De

visa sig temligen tidigt och äro i början så väl hoplagda, att man ser

blott deras undre, med silverhår betäckta sida. Sednare, dä småbladen

blifvit riktigt utbredda, bryter sig deras mörkgröna öfre yta utmärkt

bra mot den undres silverhvita. Liksom mänga andra fjellväxter bildar

också denna merendels täta tuvor. Den är också, såsom vi sett, bland

de allmännaste sådana hos oss. Den följer icke blott hela fjellryggen

frän Nordkap till Dalarne, utan växer också på den lägre utgrening

deraf, som sträcker sig genom Bohuslän, dit den följes af Eosenroten

(Rhodiola) och några få andra, hvilka längst aflägsna sig från de egent-

liga fjellen. Kalm anmärkte den på Kosterön, d. 24 Juli 1742: "Al-

cherailla foliis digitatis — den jag hållit före vara en bland fjellörterna,

stod i ymnoghet emellan bergen norr om Langiells åker, näppeligen

till 3 å 4 famnar högre än vatten-horizonten" (Kalms Vestg.- och Bo-

husl. Resa).

Redan i Bauhins Pinax (1623) upptages Fjellkåpan såsom Alchi-

milla alpina (quinquefolia). Linné anmärker i Flora Lapponica att,

då man ser växten variera med nästan bara stjelkar och stora rotblad

och tvärtom med stora stjelkblad och små rotblad, dessa skillnader en-

dast äro lokala. Af anmärkningen vid sättet för växtens odling, ser

man att denna art pä hans tid fanns odlad i eller vid Stockholm.

b. Aphanes L. Blommorna gyttrade i bladvecken. Ståndare

1—2. — Roten ett- (eller tu-)årig.

3. Åkerkammen
(Alchemilla Aphanes Leers. — Aphanes arvensis L.)

är en liten och obetydlig, vid börjande blomning endast en eller annan

tum (äldre 3—4) hög, något gråaktig och småhårig ört. Stjelken är

Nyman. Sv. Fanerog. II. •
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vanligen nästan alldeles delad i smala grenar, hvilka icke sällan äro

m, e. ra. tryckta till marken. Bladen äro små (vanligen endast 3—3^
linier breda), knappt dubbelt större än stiplerna, 3-delade; flikarne vigg-

lika, inskuret 2—4-tandade i spetsen; stiplerna mängdeldt-inskuret-så-

gade. Blommorna äro mycket små och omslutna med stipelslidan,

gröna; bräraskärraarne nästan omärkliga.

Växer på åkrar och gärden (särdeles sandiga) i södra Sverige och

på Gotland. — Blommar bäst i Juni, Juli. — Utbr. hela Europa utom

det nordligaste; i Caucasien, Algerien; på Canariöarne, Island. — Vid

Messina på Sicilien samlade förf. växten blommande i medl. Mars.

Denna arts utseende är helt olikt de båda andras; isynnerhet på-

minna de små bladen föga om samslägtingarnas. Likväl insåg redan

CoLUMNA dess slägtskap med de andra Alchemillorna (o: A. minima

montana). Det är bladens nästan kammlika delning, som gifvit an-

ledning till växtens benämning Akerkamm eller stundom J ungfru-

kam m. För sin litenhet blef den länge förbisedd, och ännu i andra

upplagan af Linnés Flora Suecica har den endast två växställen: Sten-

brohults kyrka och Lund. "Växer i Smoland vid Stenbrohults kyrka

uti sandaktig jord" L. i Vet. Ak. handl. 1741.

LX. DRUPACE^.

I. Primus L.

a. Cerasus T. (Juss.). Bladen dubbelvikta i knoppen och strax

de utslå. Frukten icke daggig.

1. Häggen
(Prunus Fädus L.)

blir ett mindre eller medelstort träd, hvars stam är delad i spridda

och utstående, en gles krona bildande grenar. Barken är brun och

teraligen slät, hvitpunkterad, äldre något sprickig; veden hvitaktig.

Bladen äro nästan ovala (kortspetsiga, intryckt-trubbasiga), tätt sågade,

glatta; invid basen sitta två (stundom fyra) rundade, rödaktiga körtlar.

Blommorna bilda hängande eller lutande, nedtill bladiga klasar, hvilka

utvecklas strax sedan bladen utslagit. Kronbladen äro hvita, breda ocli

trubbiga, något naggade och vågiga i kanten. Frukterna äro klot-

runda, stora som små ärter, svarta; köttet är kärft; stenen kuUrigt-

äggrund, uätlikt-gropig.
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Växer på skogsängar, i hagar och något fuktiga skogar och lun-

dar, vid stränder. — Blommar i Maj eller Juni; mognar kring slut.

Juli eller börj. Aug. — Utbr. Europa undant. Spanien, södra Italien

och de italienska öarne, Grekland, Turkiet; i Caucasien, Siberien, på

Kamtschatka, (Hiraalaia, Canariöarne).

Norden har icke många prydligare blomträd eller -buskar, men

Häggen är en bland dem. Blommande ger den en herrlig anblick

med sina talrika, hvita klasar jemte bladens späda grönska. Fram pä

sommaren blir Häggen vanligen mindre vacker emedan insekter gerna

angripa bladen. Men senare pryder den åter lundarna, hvari höstvin-

darne leka, med sina då starkt rodnande blad, innan slutligen blåsten

kringströr dem på marken.

Häggens blommor ha en stark, ute och på långt håll icke obe-

haglig, men i rum nästan döfvande, bittermandellik lukt; likaså de

späda bladen och den unga barken krossad. Isynnerhet den sednare

smakar bittermandel och lemnar, medelst destillation, blåsyrehaltigt vat-

ten. På äldre grenar är barken besk, adstringerande och stärkande.

Dekokt på under vintern samlad bark är rödaktig, verksammare, och har

icke sällan botat frossor. De unga, smala skotten lerana pipskaft och

spatserkäppar, de äldre band till mindre kärl. Veden är vacker, isynner-

het kärnan, och lemnar ett teraligen hårdt, segt och till finare snickar-

arbeten tjenligt virke. "Bären" äro nästan äckligt sötaktigt beska

(bittra, kärfva) och i större mängd stoppande; kunna derföre nyttjas

vid dysenteri o. d. Stenen är mycket bitter och, liksom blad och

blommor, rik på blåsyra. Om "bären" torra eller färska läggas, kros

sade, på vin, erhåller man "häggbärsvin", som liknar körsbärsvin, och

om de destilleras med bräuvin, blir detta likt persiko-bränvin. — Hä-

sten skyr hägg till den grad att han ej rörer det hö, som innehåller

det minsta sådan. Också råttor sky häggen, hvadan man kan lägga

ruskor deraf under inbergad säd och plantera hägg till häckar kring

trädgårdar. Sådana häckar äro likväl sällan riktigt vackra, emedan

bladen ätas mycket af insekter och deras larver under sommaren. —
Den unga barken är officinell (o: Cortex Padi Pharm.).

Bland svenska träd utvecklar Häggen tidigast sina blad. Den

blommar med tulpanen, och då röker Enen, leker Braxen, sås linet

och hampan (L. Fl. Suec). — Namnet Padus förekommer redan hos

Plinius, men betecknar en annan växt, liksom Theophrasti TCadog,

hvilken somliga tro varit Prunus Mahaleb. Ruppius kallade trädet Pa»

dus germanica etc. och i Bauhins Pinax heter det Cerasus raceraosa etc.



100

2. Fogelbärsträdet
(Prunus aviuiu L.)

är i allmänhet medelstort (15—20 alnar), men kan också bli högre,

med temligen smärta, upp- eller utstående grenar, hvilka hos yngre träd

utgå nästan kretsvis. Barken är gråaktig och nästan slät. Bladen äro

slaka, nästan spetsadt-elliptiska (äggrundt eller omvändt-äggrundt ovala),

nästan dubbelsågade, stora, tunna och något skrynkliga; undersidan är

småhårig, basen 2- (stundom l-)kurtlad. Blommorna bilda oskaftade

flockar, hvilka utvecklas samtidigt med bladen, men ur egna (bladlösa)

knoppar på tvååriga grenar; de äro hvita. Frukterna (Fogelbär,

Fogelkirs) äro klotrunda, hos det vilda trädet röda, ärtstora; köttet är

sött; stenen nästan klotrund. — Roten är, enligt Dir. Stenberg, lodrät

med vågräta grenar (utan rotskott).

Växer i skogar, lundar och på skogsängar (helst bergiga), i södra

och sydvestra Sverige, men endast här och der eller enstaka, mest på

Vestgöta-bergen och i Skåne; dessutom på Gotland (När) och (förv.)

vid Stockholm o. a. i medlersta Sverige. — Blommar i Maj eller börj.

Juni; mognar i Aug. — Utbr. Europa undan t. det nordligaste samt

Portugal, Italiens och Greklands öar, Turkiet; i Caucasien.

Fogelbärsträdet utvecklar icke riktigt sina blad förr än dess egent-

liga blomning redan slutat, förr än kronbladen, hvilkas hvithet behag-

ligt bröt sig mot den späda grönskan, lossnat och ligga kringströdda

på marken. Men väl börjad, går bladens utbildning sedan fort, så att

det icke dröjer länge innan trädet har sin vackert gröna klädnad i

ordning och årsskotten bildat sig. Snart höjes ock bladverkets skön-

het genom rodnande frukter; de mogna tidigt och ätas då af skogens

foglar, hvilka sedan på skilda håll utså deras kärnor. Men knappt

har höstkylan börjat kännas, förr än bladen ändra fäi-g, bli gula, gul-

röda och slutligen nästan alldeles röda, så att man om Fogelbärsträdet

väl kan säga att det med snöhvita blommor förkunnar våren, men vin-

tern med den nästan eldröda färg, som dess bladverk antager då denna

årstid nalkas.

I flera hänseenden, säger Retzius, förtjenade detta träd att ymni-

gare planteras vid jordvallar och gärdesgårdar, ja hela små skogar deraf

anläggas. Det håller till godo nästan hvad botten det får, allenast

den icke är sur, och kan bli så stort att man kan såga bräder deraf

till möbler. Som stammen qvistar sig sjelf i ungdomen och gerna

växer rak och lång, blir veden slät, hvilket i förening med dess vackra

rödgula färg, lagom hårdhet och lätthet att arbeta och polera, gör den

användbar för både snickare, svarfvare och musikaliska instrument-

makare. Då trädet blir gammalt eller om barken spricker eller skadas,
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bildas vanligen rikligt raed kåda, liknande gummi arabicura. Medelst

"bärens" jäsning erhåller man godt "körsbärsvin" och medelst deras de-

stillering sprit och likör (Kirschwasser). Foglar äta begärligt bären,

hvilket trädets namn också antyder; likväl lära höns och kalkoner lätt

dö af deras kärnor.

Fogelbärsträdet utgör stammen till våra söta Körsbärs-sorter. Linné

anmärkte det först, såsom vildväxande i Sverige, på Kinnekulle. Fogel-

bärsträd, "vilda och stora som ekar omkring Rödsätter" o. s. v. (Vest-

göta-resan).

* Körsbärsträdet (Prunus Cerasus L.) liknar Fogelbärsträdet, men är i allmän-

het lägre (sällan högre än 15 alnar), med smärtare, mera hängande smågrenar. Bladen

äro mindre, hårdare och slätare, alldeles glatta. Blomflockarne utvecklas ur något

bladiga knoppar på årsgamla grenar. Frukterna äro syrliga. — Förvildadt i södra och

medlersta Sverige (odlas allmänt i triidgårdar).

b. Prunus T. (Juss.). Bladen i knoppen inrullade. Frukten

blå- eller grådaggig.

3. Slånbaskeo
(Prunus spinosii L.)

kan på skyddade ställen och i bättre mark bli 3 till 5 alnar hög

(stundom nästan trädlik), men på de magra och öppna ställen, der den

merendels växer, blir den i allmänhet lägre, med utbredda stammar

och vidt utspärrade, talrika grenar, hvilka äro besatta raed starka, ut-

stående tornar (o: smala, raka och taggspetsade små sidogrenar); års-

skotten och törnarna äro småludna. Barken är brungrå; veden hård.

Bladen äro små, ovala, omvändt-äggrundt- ovala eller nästan lansettlika,

sågade, yngre under sraåhåriga och nedtill, vid medelnerven, ulliga;

äldre bli de merendels glatta. Blommorna, hvilka utvecklas enstaka

(stundom parvisa) ur egna knoppar före bladen (sällan samtidigt), sitta

på i—I tura långa, glatta skaft, nedom bladen; de äro medelstora,

nästan snöhvita, talrika. Frukterna klotrunda, små, nära uppräta, nä-

stan svarta, gråblått-daggiga; deras kött är mycket kärft och samman-

dragande; stenen rundad, något hoptryckt, skrynkligt-gropig.

Växer på backar och sluttningar, i stenrösen, skogskanter och

lundar, vid vägar, mest på stenbunden mark, i södra och medlersta

Sverige. — Blommar i Maj (mest på bar qvist och den sista bland på

sådan blommande växter); bladen utslå vanligen först mot blomningens

slut. Blommorna äro icke sällan sä ymniga att de täcka hela busken.

Från de äldre törnarna utvecklas ofta, ur sidoknoppar, både blad och

blommor. — Utbr. nästan hela Europa, Algerien, Caucasien.
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Slånbusken fägnar oss med blommor under en årstid då sådana

ännu äro temligen sällsynta, och Lan bjuder dem i ymnigaste mätt.

Hvilken skulle icke någon gång beundrat den rika blomningen på de

ännu bara grenarna, hvilken midt under en solig vårdag kan låta bu-

sken, ja hela den sluttning, der den i större mängd bosatt sig, liksom

beklädas med ett lätt snötäcke! Blommorna äro välluktande, täcka, och

kronbladens rena hvithet höjes genom rödgula ståndarknappar. Och om
hösten och vintern oravexla dess blådaggiga frukter behagligt mot Törn-

buskarnas röda. Frukterna, hvilka vanligen kallas Slånbär eller Stärk-

bär, mogna mycket sent och äro i början ganska obehagligt kärfva,

med grönt och segt kött, men frosten gör dem ätliga; frostbitna kunna

de derföre insyltas eller torkas. Kärnan smakar som körsbärs-, men

något besk; stött och pressad, lemnar den en gul, välsmakande olja.

Om slånbär förvällas och med kryddnejlikor o. d. läggas i kokad ättika,

erhåller man s. k. slånättika, som nyttjas till sallat m. ra. Ganska

godt "slånbärsvin" kan beredas af mogna, stötta, med litet vatten väl

pressade, slånbär och vört eller honungsvatten, hvartill jäst tillsättes;

tappas sedan på buteljer och får ligga några dagar innan det begag-

nas. "Slånbärsvatten" erhåller man om slånbär torkas lindrigt, stötas,

tunn och väl kokad sockerlag påslås, och alltsammans sedan fylles på

ankare, som tillsprundas för ett par veckor. Också vatten, destille-

radt öfver färska slånbloramor, får en icke obehaglig mandel- eller

kärnsraak. Om slånbär sönderstötas med kärnan uti och kokhett vatten

påslås, kan man, medelst jäsning och destillering, erhålla bränvin, som

liknar persiko-bränvin. Slånbär duga också till bläck; torra färga de rödt.

För sina åt alla sidor utspärrade, torniga grenar kunde Slånbusken

vara ganska användbar till stängselhäckar, om icke dess rötter och skott,

hvilka utbreda sig mycket, skadade gräsmarken; dessutom växer den

vanligen ojemnt. Men på steniga backar bör den alltid bibehållas.

Barken är besk, sammandragande, och har, såsom dekokt, botat frossan.

Kokad med lut, sätter den röd färg på ylle. Veden är hård, men

tjenlig endast till mindre svarfvar-arbeten. Mindre grenar passa bra

till krattpinnar o. d. De späda bladen, skållade med kokande vatten

och torkade, kunna nyttjas som the; smaken är likväl ganska olika det

kinesiska. I Skåne skall Slånbusken kallas Kiörne, Tiörne (Törne?).

De gamle botanisterna benämnde den Prunus silvestris. Den var förr

officineli (o: Acacia nostras Pharm.). Blommorna lära, såsom thé, laxera

lindrigt och "bären" äro uretiska.



103

4. Krikonbuskeo
(Prunus insititia L.)

är större men mindre tornig (taggig) än Slånbusken, och har knöligt-

vridna grenar, de unga småhåriga. Bladen äro ovala eller omvändt-

äggrundt-ovala och trubbiga, naggsågade, under småludna; skottens ägg-

runda med något hjertlik bas (H. N.). Blommorna, samtida med bla-

den, utvecklas liksom hos Slånbusken ur egna knoppar, men äro större

och två eller tre (sällan enstaka) ur samma knopp; deras skaft äro

något håriga. Frukterna äro också större, klotrunda, svartblå, lutande

eller hängande, slutligen (i October) söta eller något syrliga och smak-

liga (o: Krikon).

Växer vild på berg och backar vid Carlshamn och E-onneby, samt

på några ställen i norra Skåne, i Småland och pä Öland. — Blommar

i Maj eller Juni och bladen utslå samtidigt med blommorna. — Utbr.

Götarike, Danmark, Brittanien, norra Spanien och Italien, Belgien, Frank-

rike samt Europas medlersta och sydöstra delar; Caucasien.

Krikonbusken, som odlad blir ett litet, tornlöst träd, liknar i sitt

vilda tillstånd temligen Slånbusken, ehuru grenarne snarare kunna kallas

knölvridna än torniga (Fr.). Den utgör stammen till våra trädgårdars

Krikon och en del runda Plommonslag. Och odlad sprider den sig

icke sällan, såsom i Halland, Skåne och på Gotland, utom trädgår-

darne eller bondtäpporna ut i skogar eller annars i byarnas och går-

darnas närhet, och bibehåller sig m. e. m. såsom Krikonträd. — Lind-

blom upptäckte Krikonbusken alldeles vild vid Eonneby i Blekinge och

Fries upptog den först bland inhemska växter i sina Novitier. —
Krikon användas mest som sylt till stek. — Enligt Dir. Stenbergs

iakttagelser har Krikonbusken svag pålrot, och sidorötterna bilda mot

denna en 20 eller 25 graders vinkel.

* Plommonträdet (Prunus domestica L.) är ett mindre, mycket och utbredt

grenigt, stundom buskartadt träd utan tornar. Bladen likna temligen Krikonbuskens.

Blommorna äro parvisa eller enstaka, gul- eller grönaktigt hvita. Frukterna ellipsoidi-

ska eller ägglikt-långrunda, vanligast gula eller violetta, söta; stenen plattad, nästan

elliptisk eller ovalt-elliptisk, knottrig (smågropig). — Odlas allmänt i trädgårdar o. d.

Förv. pä åtskilliga ställen, isynnerhet i sydvestra Sverige.
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LXI. PAPILIONAGEJE.
(Fjärilblommiga.)

I. GENISTE^.

Ståndarne enbrödrade. Fröbaljan enrummig. Hjertbladen tunna,

synliga under groningen (gröna).

1. Sarotlianinus Wimni.

Fodret tvåläppigt, den nedre läppen mycket kort tretandad, den

tvåtandad öfre (urnupen). Kronseglet rundadt, stort; vingarnas segel-

kant veckadt-skrynklig; kölen slak, trubbig. Stiftet mycket långt, (upp-

till) snäcklikt sammanrulladt (och skäggigt). Baljan nästan jeranbred,

platt (tunn), mångfröig; fröen med ärrknöl.

1. Harriset
(Sarotharanus scoparius K. — Spartium scopariuin L.).

En risig, 1 till 2 alnars (eller högre) buske med kantiga, gröna

smågrenar, 3-fingrade och (på de unga grenarne) enkla blad och mörk-

gula, tumsstora blommor, enstaka (eller parvisa) i bladvecken. Småbla-

den äro nästan lansettlika eller smalt omvändt-äggrunda, under silkes-

håriga, små. Blommorna bilda icke sällan rika, prydliga klasar. Bal-

jorna bli öfver turaslånga och äro håriga i kanten.

Växer på torra, helst sandiga marker och grusiga backar i Skåne

(här och der) och på ett och annat ställe i Halland och Bohuslän;

dessutom anmärkt i Vestergötland, Småland och vid Stockholm, men på

dessa ställen troligen icke egentligen vild. — Blommar i Juni, Juli.

— Utbr. Europa undant. det nordligaste (och Grekland, Turkiet); på

Madeira och Canariöarne.

Genom sina stora och talrika blommor blir Harriset en riktig

praktbuske. Dess blommor äro de största bland våra till denna ord-

ning hörande växters. Som den trifves utmärkt bra på sandig mark,

och tränger djupt med sina rötter, blir den lämplig att plantera på

flygsand till dess hämmande eller bindande och för att der ge skydd

åt andra växter. Blad och grenar ha något vämjeligt besk smak, och

dekokt på dera har ansetts verksara mot vattensot. Fröen äro bittra

och purgerande. Träet är hårdt. Grenarne äro bra till sopqvastar,

och af deras bark kan, genom rötning, erhållas tågor, som lära duga

till tåg och säckar. Kreaturen förtära de späda grenarne och bladen,

hvilket ännu mer gäller om harar, hvadan namnet Harris. Bien hemta
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boning ur blommorna. — Vet. Ak. handl. för 1765 innehålla "Rön an-

gående Svenska Artebusken Spartium scoparium" af P. Osbeck,

2, Cienista L.

(GLnst-slägtet).

Fodret tvåläppigt, den nedre läppen tretandad, den öfre tudelad.

Kronseglet nästan elliptiskt eller äggriindt; vingarne utbredda, deras

segelkant veckadt skrynklig; kölen slak, trubbig. Stiftet uppkrökt (glatt).

Baljan flerfröig, platt eller något uppsvälld; fröen med ärrknöl. — Små

buskar med enkla blad och gula, medelstora blommor.

I. Färgginsten (eiier Prengråset)
(Genista tinctoria L.)

blir vanligen nära fotshög och har nästan uppräta grenar, lansettlika,

slutligen glatta eller i kanten svagt håriga, 1—| tum långa, mörkgröna

och stadiga blad, med små syllika stipler, och klasvisa, | tum långa,

skärmade blommor på årsgrenarne. Blomkronorna äro glatta. Baljorna

nära ^—| tum långa, glatta.

Växer på torrare betesmarker, backar och åkerrenar i Halland och

Vestergötlaud. — Blommar i Juli, Aug. — Utbr. Europa undant. det

nordligaste och Portugal, Italiens öar, Grekland, Turkiet; i Caucasien,

Siberien.

Såsom namnet antyder, är denna art en färgväxt. Man har

länge vetat att dess blommande grenar, såväl färska som torra, hysa

gult färgämne, och att de vid olika tillsatser och behandling sätta olika

gula och bruna färger på ylle och linne. Duga dessutom till botten

för grönt. Dertill lemna blommorna en under namnet Schiittgelb be-

kant färg. — Busken växer ganska bra på mager jord, men sprider sig

mycket med roten och uttränger andra växter.

Färgginsten anmärktes först som svensk i Vestergötland (J. Leche

och A. H. Wrangel) och upptages redan i första upplagan af Linnés

Flora Suecica (1745). "I Vassbo härad i Vestergötland mellan Börs-

torp och Slättevalla har jag funnit den teraligen ymnig. Med denna

samt Wou och Skiärda färgas gult i fabrikerna" (Leche i Vet. Ak.

handl. 1744). Sedan fann Montin den vid Halmstad (Vet. Ak. handl.

1766). Benämnes redan i Dodousei Pemptades (1583) Genista tinctoria.

2. Hårginsten
(Genista pilosa L.)

har nedtryckt, knöligt-vriden stam med talrika, men endast eller knappt

5—6 tum långa, m. e. m. uppkrökta grenar, de unga håriga. Bladen

äro oravändt-äggrundt-lansettlika, med invikta kanter, eller nästan hop-
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vikta på längden, under silkeshåriga, endast 2—3 linier långa; stiplerna

små, tandlika. Blommorna äro talrika, enstaka eller närmade 2 eller

3 mellan blad, på de tvååriga grenarne, icke sällan bildande brutna

klasar. Kronseglet och kölen äro silkesludna. Baljorna omkring 5

eller 6 linier långa, ludna.

Växer på ljunghedar och sandiga backar i södra Halland (ymnig,

särdeles mellan Nissan och Lagan) och nordvestra Skåne; i Småland

(Femsjö, Vrå). — Blommar i Maj eller Juni (icke sällan ånyo om hö-

sten). — Utbr. Europa undant. det nordligaste samt Skottland, Irland,

Portugal och nästan hela Spanien, Italiens öar, Grekland.

Leche upptäckte, som svensk, Hårginsten vid Stjernarp i Halland

(Lech. Prim. 1744. L. Fl. Suec. 1745), dock lärer redan Fuirén an-

märkt växten under sin resa (1622). Montin fann den i södra Hal-

land, ymnig bland ljungen särdeles på små flygsands-backar (Vet. Ak.

handl. 1766). — Eedan Bauhins Historia (1650) upptager växten så-

som Genista pilosa.

3. Tyskginsten
(Genista germanica L.)

är vanligen nära fotshög, något risaktig, med taggiga, äldre temligen

uppräta grenar eller stammar (taggarne icke sällan tredelade, på äldre

grenar hårdare och mera tornlika); de yngsta (blom-) grenarne äro gröna,

strimmiga, utstående, håriga, och sakna taggar. Bladen äro lansettlika

eller nästan ovala, glänsande-gröna, utstående-håriga, stipellösa. Blom-

morna bilda korta toppklasar med små syllika skärmar; kronkölen är

småluden. Baljorna äro rutlikt-ovala, ulligt ludna, 3—5-fröiga.

Växer på ljungbackar i södra Halland, vid Nissan (mellan Ens-

löfs färgställe och byn Fostad ymnig, Mikedala berg i Vapuö socken);

Dalsland, i Halms socken nära Sunnaå. — Blommar i Juni, Juli. —
Utbr. Europa undant. det nordligaste och Brittanien, Sardinien, Sicilien,

Greklands öar, Turkiet.

Montin upptäckte, som svensk. Tyskginsten i Halland (Retz. obs.

I. 1779), der han också anmärkte våra båda andra Ginstarter. Hal-

lands hedar och torra backar äro, såsom vi sett, dessa växters egent-

liga hem hos oss. Montin fann denna art mellan Halmstad och Enslöf.

* Ulex europseus L. (Ärttörnet), en taggrenig och taggbladig buske med stora,

gula blommor, inkommer stundom med ballast, såsom vid Visby.

3. Ononis L.

Fodret 5-deladt, öppet; flikarna smala, den nedersta längst. Kron-

seglet stort, strimraigt; kölen sprötspetsad ; vingarne oveckade. Stiftet
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långt, knälikt-uppkrökt. Baljan uppsvälld, nästan äggrund, fåfröig, icke

eller obetydligt längre än foderflikarna. — Bladen, åtminstone de nedre,

3-fingrade, sågade; stiplerna stora, vidväxta bladskaftet. Blommorna

medelstora, i bladvecken, enstaka eller parvisa. — Mångåriga eller busk-

artade örter.

1. Stallörten
(Ononis hircina Jacq.)

är starkt klibbluden, illaluktande, med stor och stark rot, upprat eller

temligen upprat, fotshög eller högre, örtartad, rikbladig stjelk, endast

3-fingrade blad och vackra, rosenröda och hvitaktiga blommor, större än

hos de andra arterna. Småbladen äro också större än de andra ar-

ternas, något äggrundt elliptiska; stiplerna äggrunda. Blommorna bilda

nästan axlika toppklasar. Baljorna äro 4—5-fröiga.

Växer på åkerrenar, gärden (o: O. arvensis Retz.), ängar och betes-

marker, på gräsiga stränder, i södra och medlersta Sverige (och på

Frösön i Jeratland). — Blommar i Juli. — Utbr. sydligare Skandina-

vien, norra Tyskland, Belgien, Schweiz, Österrike, Ungern och Sieben-

burgen, medlersta och södra Eyssland, Caucasien, södra Siberien.

Oaktadt sin fräna lukt, för hvilken den också kallas Horsagräs

och Räfblomraa, ätes Stallörten, färsk, gerna af koen och geten men

isynnerhet af fåret. Blommande är den så prydlig, att den kan för-

tjena en plats i parker o. d.

I första upplagan af sin Flora Suecica upptager Linné riktigt

denna och nästa art såsom skiljda, men förenade dem sedan och in-

drog slutligen denna art alldeles. Men Retzius visade sedermera att

de verkligen äro två olika arter och framställde deras kännetecken och

skillnader i Phys. Sällskapets handl. I (1776). Han beskref dem sedan

närmare i sina Observationes II.

2. Kryp- eller Puktömct
(Ononis repens L.)

har krypande och skottalstrande, träig rotstock, m. e. m. nedtryckt och

nedtill rotslående, något träig, rundtom smått klibbhårig stjelk eller

stjelkar, hvilka (eller de äldre grenarne) merendels bli torniga (o: O.

spinosa L. Suec). Bladen äro enkla eller de nedre 3-fingrade; små-

bladen ovala eller elliptiska, körtelhåriga, särdeles på undersidan; stip-

lerna bredt-äggrunda. Blommorna äro röda med hvit köl (stundom

alldeles hvita), mest enstaka och bilda bladiga klasar. Baljorna äro

2—4-fröia;a.
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Växer på torra ängar och betesmarker, hedar och gärden (o: O.

arvensis L.), i södra och raedlersta Sverige. — Blommar i Juli, Aug.

— Saknar stundom tornar. — Utbr. Skandinavien (utom det nordliga-

ste), medlersta Europa, Brittanien, norra Spanien, norra Italien, Dal-

matien, Ungern, Siebenbilrgen, södra Ryssland, Caucasien.

De långa och starka rötterna, jemte de sega stjelkarne, göra Puk-

törnet mångenstädes till ett besvärligt och isynnerhet för plogmannen

förtretligt ogräs, hvadau åtskilliga växtens benämningar (utom Puktörne),

såsom Vargbasse, Lievarg; stundom, såsom i Skåne och Blekinge,

kallas den också Ljungpinnar. Den utvändigt svarta och inuti hvita

roten (rotstocken) har sötaktig, men tillika äcklig, smak och brukades

förr till dekokt mot njursten, grusplågor o. d.

* Ononis campestris K.Z. har nästan upprat, träig, sniåluden och vexelvis en-

sidigt hårig stjelk, som är väpnad med starka, nedtill icke sällan parvisa, tornar. Små-

bladen äro nästan jemnbreda eller jemnbredt-lansettlika, nästan glatta; stiplerna ägg-

rundt-lansettlika. Blommorna som hos föreg. art, men baljorna längre. — Växer på

betesmarker och hafssträuder i Skåne, temligen sälls. (och vid Visby gamla hamn). —
Blommar i Juli, Aug.

Man har iakttagit att Ononis-arternas blad om qvällen uppresa

sig och närma sig mot stjelken och åter utbreda sig om morgonen;

detta lärer isynnerhet gälla om det medlersta småbladet. Dertill skall

blommans segel sluta sig om qvällarna för att skydda de inre delarne.

4. Atitliyllis L.

Fodret 5-tandadt, bukigt-rörlikt, hinnartadt, slutligen blåslikt och

tillslutet. Kronseglet dubbelt större än de andra kronbladen ; vingarna

oveckade, nedtill lådande vid kölen. Stiftet knälikt-uppkrökt. Baljan

mindre än fodret, innesluten i och lossnande med detta, långt skaftad,

tunn, 1-fröig (hos vår art).

1. Örnblomstret
(Anthyllis Vulneraria L.).

En mångårig ört med nedtryckta och uppkrökta, vanligen 5—10

tum långa och nästan enkla, silkeshåriga stjelkar, nästan stipellösa, par-

bladiga blad med uddblad, och vanligen gula (temligen små) blommor

i rundade, parvisa, merendels | tum breda toppgyttringar. Bladen äro

isynnerhet på undersidan (särdeles yngre) beklädda med silkesartade hår;

deras småblad helbräddade, lansettlika eller elliptiska, det udda större

än de andra, hos rotbladen mycket större eller icke sällan ensamt;

skärmbladen handlikt delade. Fodret är ulligt ludet, än hvitt, nästan



109

silverglänsande, sin rödviolett (isyunerliet upptill). Kronan är mörkare

eller blekare gul, stundom (Gotland, Oland) livitgul eller nästan hvit.

Växer på torra, öppna ängar och betesmarker, på backar och

sluttningar, i södra och medlersta Sverige allm. eller temligen allm., i

det norra spridd eller sälls. — Blommar i Juli; mognar i Aug. —
På Gotlands och Olands bara kalkhällar och -backar bli blommorna

icke sällan vackert skarlakansröda, men hela örten mindre och mera

nedtryckt (och uddbladet vanligen knappt större än de andra små-

bladen). — Utbr. hela Europa; på Island; i Caucasien, Orienten, norra

Afrika. Vid Messina på Sicilien samlade förf. blommande Örnblomster

redan mot slut. Mars.

Orublomstret är icke utan täckhet och gör sig, särdeles der det

uppträder något rikligt, lätt bemärkt genom sina vackra blad och egna,

biåsaktiga och ludna blomsamlingar, för hvilka det också kallas Har-

väpling (o: Lagopodium Tab.); annars heter det äfven Getväpling

och Räfklor. Täckast är den rödblommiga varieteten, hvilken redan

Linné iakttog på Ölands älvar. För öfrigt är det en god foderväxt

och som sådan är örten värd uppmärksamhet, isynnerhet som den trif-

ves bra på sandig och mager mark, grusiga backar o. d.

I likhet med många andra, troddes fordom också denna växt be-

sitta "sårläkande" egenskaper, så att den i Tyskland vanligen kallades

Wundkraut. Derföre benämnde också Gesner (1561) densamma Vul-

neraria (rustica). Emellertid är anledningen till tron på de sårläkande

egenskaperna svår att finna. F. ö. är denna längesedan glömd och en-

dast minnet deraf återstår i växtens artnamn.

2. TRIFOLIEN.

Ståndarne tvåbrödrade. Fröbaljan enruramig (eller med tunna

tvärväggar). lijertbladen tunna, synliga vid groningen (gröna). — Ört-

bladen trefingrade (o: enpariga med uddblad).

5. Tetragonolobus Se.

Fodret 5-kliifvet. Kronkölen sprötspetsad. Stiftet bugtkrökt,

tjockare upptill. Baljan temligen mångfröig, rak, nästan trind men

tunnt-4-kantad.

1. Klöverärtan
(Tetragonolobus sillquosus lUh. — Lotus siliquosus L.).

En mångårig ört med grenig rotstock, nästan enkla, nedtryckta

eller mera uppräta, vanligen omkring 5 tums stjälkar och temligen stora

(| tum), blekgula blommor, enstaka (stundom parvisa) på temligen långa,
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håriga skaft med ett 3-fingradt skärmblad. Småbladen äro oravändt-

äggrunda, helbräddade, något köttiga, under och i kanten glest håriga;

stiplerna snedt äggrunda, basen vidväxt. Kronseglet är rödådrigt un-

der; kölen kort och grön i spetsen; vingarne äro rent gula. Baljorna

äro tumslånga eller längre, liniebreda.

Växer på fuktiga ställen i södra Skåne (Benestads kalkbackar, vid

bäckarna) och på Öland sälls.; mera på eller invid Gotlands, Ölands,

Smålands, Blekinges och Hvens hafsstränder, der den har köttigare blad

(o: Lotus maritimas L.). — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. Europa

undant. det nordligaste och Portugal, Italiens öar, Grekland, Turkiet.

Liksom många andra Fjärilblommiga växter, är också denna käns-

lig för ljuset, så att man iakttagit huru dess blommor luta sig ned

om qvällen, tillsluta sitt segel och åter öppna det om morgonen.

Klöverärtan underlades vår Floras välde genom Linné (likväl

hade Fuirén redan 1622 anmärkt växten på Gotland). Han upptäckte

den på Ölands norra udde (18 Juni 1741), på sjelfva stranden der

vattnet stiger upp under vintern, och beskref den först i sin Ölands-

resa (sid. 143), sedan i Flora Suecica såsom Lotus maritimus, anmär-

kande dess olikheter med den egentliga Lotus siliquosus, hvilken då

icke var känd som svensk. Som sådan anmärktes den först af Prof.

Sundevall vid Benestad i Skåne (Fr. Nov.).

6. liOtiis (L.).

Fodret 5-klufvet. Kronkölen sprötspetsad. Stiftet rakt-uppkrökt,

upptill smalt. Baljan temligen mångfröig, trind och smal, okantad;

skalen slutligen spiralvridna.

]. Käringtaoden eiier Gigelsärtan
(Lotus corniculatus L.).

En mångårig, vanligast glatt eller svagt hårig ört med smala,

men icke sällan temligen talrika, m. e. m. nedtryckta eller uppkrökta,

merendels 3— 6 tum långa (eller längre) stjelkar, fria och bladlika

stipler, samt gula (torra grönaktiga), medelstora (i tums) blommor i

täta, 2—6-blommiga, långt skaftade flockar med ett 3-fiugradt skärm-

blad. Småbladen äro smalt-omvändt-äggrunda, helbräddade, på under-

sidan blågröna; stiplerna snedt-äggrundt-elliptiska eller hälft äggrunda.

Fodrets flikar äro bredt syllika. Kronan är icke sällan något brand-

gul eller högröd; vingarne äro bredare än kölen. Baljorna äro | tum

långa, bruna; fröen njurlikt klotrunda, brunaktiga, små som mindre

senapskorn.
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Växer på ängar, betesmarker, backar, vid vägar o. a., allra, (till

Lappland). — Blommar i (Maj,) Juni och Juli; mognar i Juli eller Aug,

— Omvexlar gråaktigt luden (på mycket öppna, soliga ställen) och

glatt med köttiga blad (på stränder). — Utbr. nästan hela Europa; i

Barbariet, Egypten, Abyssinien, Mindre Asien, Caucasien, Siberien, på

Island.

Käringtanden är en bland våra vanligaste örter ("vulgatissima

planta" L.), men pryder rätt väl de teraligen olikartade ställen, der

man råkar den, och efter hvilka den varierar icke så litet. Såsom vi

nyss omtalat, kan den växa både på torr och våt mark. "Westring

och SwARTZ sågo den — ensam af hela familjen med ärtskidor —
lysa frodig i tufvor här och der spridda på de åt ödsligheten dömda

hedar i de torftiga Vesterdalarne". Vid den i Apenninerna belägna

vulkanen Monte di Fo såg Wahlberg denna växt, tillsammans med

några få andra, bilda den torftiga vegetationen kring eldöppningarna.

Dess blad och blommor voro der ganska små och de sednare mönje-

röda. — Man har iakttagit att dess blad resa sig om qvällen och

sluta sig mot stjelken, och att blommorna, hvilka under dagen vända

sig mot ljuset, då luta och skydda sig med seglet.

Denna växt ätes både färsk och torr med begärlighet af kreaturen.

På torra ställen bidrager den till ett godt bete, på fuktigare ängar

skall den lemna en försvarlig skörd. På hafsstränder blir den genom

sin saftighet och sälta ännu tjenligare till foder än annars. (Wahlb.).

Man skulle kunna odla den på sandiga backar o. d., som ej till an-

nat kan användas. Bien besöka gerna blommorna, hvilka för sin

spetsiga köl kallas Kattklor, Björnklor, Gulhane; i Vestergötland

heta de Göksmör.

* Lotus uliginosus Scbk. är större än den vanliga Käringtanden och har iipp-

rätare, ihålig stjelk och vanligen rikare, 6— 12-blommiga flockar. — Växer bland grä-

set på fuktiga ängar, i kärr eller på bördigare sötvattenssträader, nästan endast i södra

Sverige. — Blommar i Juli, Aug. — L. Skäne-ixsa sid. 153.

* Lotus tenuis Kit. är smalare och slankigare än den vanliga arten, med nä-

stan jemnbredt-lansettlika småblad och stipler, 3—5-blommiga flockar och kronvingarne

smalare än kölen. — Växer i Skåne, isynnerhet pä strandängar längs vestra kusten, i

Halland (Särö) o. a. — Blommar i (.Tuni,) Juli, Aug. — Fr. Nov.

9. I?Ieflici%go L.

Fodret 5-klufvet. Kronan slutligen lossnande; kölen trubbig; (den

öppnar sig tidigt och det deri inneslutna ståndarknippet viker sig då

spänstigt upp mot seglet). Fröbaljan snäcklikt-vriden, skär- eller njur-

lik, 1—flerfröig. — Orter med små, vanligen gula blommor i korta,

täta klasar. Stiplerna små. Småbladen tandade upptill.
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1. Skärklövern
(Medicago falcata L.)

är mångårig, med teraligen hårda, nästan trinda, m. e. m. nedtryckta,

icke sällan fotslånga eller längre stjelkar. Småbladen äro jemnbredt-

vigglika; stiplerna äggrundt-lansettlika, sylspetsade, de nedre hinnaktiga.

Blomklasarne äro nästan runda; blommorna gula, omkring 3 linier långa.

Kronseglet är omvändt-äggrundt, endast nedtill strimmigt (mörkgult-).

Baljorna äro platta, m. e. m. skärlikt krökta, nätådriga, småludna, nära

^ tum långa, omkring 4-fröiga.

Växer på torra åkerrenar, ängs- och sand- eller kalkbackar och

gärden i södra och medlersta Sverige — Blommar i Juni och Juli. —
På Oland har den stundom violetta blommor. — Utbr. Europa undant.

det allra nordligaste och Brittanien, Corsica, Sardinien, Greklands öar;

i Caucasien, Siberien.

Sedan Linné i Vet. Ak. handl. 1742 såsom Svenskt Höfrö be-

skref och fastade uppmärksamheten på Skärklövern såsom foderväxt, har

den erhållit benämningen Linnés eller Svenskt Höfrö. Sättet att

odla den lärde han känna på Gotland, såsom synes af hans Got-

lands-Eesa sid. 242, der han på sitt egna vis utförligt omtalar dess

historia. Och i Vet. Ak. handl. a. st. säger Linné härom — "ett

rön, som, deräst ej eget förblindar, jag menar skall vara ett det nyt-

tigaste jag uti Academien någonsin ingifvit — ett gräs eller hö, som

är det profitableste för landtmannen att så i Sverige — — . "Detta

växer vildt på åkerrenarne allenast, besynnerligen i Upland, Skåne, Got-

land". Han lemnar också noggrann anvisning till dess odling. Växten

har likväl i allmänhet ansetts sämre än den utländska blåa Luzernen.

Men då den sistnämndas odling hos oss är osäker, åtminstone för en

stor del af riket, är deremot denna Gula eller Svenska Luzern

alls icke ömtålig och icke heller särdeles nogräknad på jorden. Den

ätes begärligt af boskap och hästar och blir genom långvarigare odling

på bättre jord (lera) högre, upprätare och mjukare; dertill är den

ganska gifvande emedan hvar rot skjuter flera stjelkar. Den behöfver

ej, säger Bergius i sitt Tal om svenska ängsskötseln, gödas, utan

kan lika väl, äfven i den magraste sand, uppväxa till mer än två al-

nars höjd och buska sig med så många sidostjelkar att ett enda stånd

kan fylla en menniskofamn. Det är väl härutinnan, som dess största

värde ligger, emedan dess odling annars i allmänhet icke torde sakna

olägenheter. Hoten kan bli hela 2 eller 3 alnar lång, t. o. m. längre

då den ej möter hinder, och armstjock. Jfr Retzii Flora Oeconomica,

der såsom en andra benämning på växten upptages Revagräs.
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* Medicago silvestris Fr. liknar Skärklövern, men har mera längrunda kla-

sar, slutligen violetta blommor, smalare och alldeles (svartgrönt-) strimmigt kronsegel

och nästan cirkelkrökta baljor. — Växer (sälls.) på ängsbackar och åkerrenar i Skåne,

pa Öland och Gotland, Kiuneknlle och några ställen i medlersta Sverige. — Blommar

i Juli, Aug, — Fr. Nov. Mänt. III.

* Medicago sativa L. (Luzernen), som har upprat stjelk, längre klasar af van-

ligen violetta eller nästan blä blommor, och snäcklikt vridna baljor, växer liksom vild

i Skåne och på några spridda ställen i södra och medlersta Sverige (förv.). — Fr. Nov.

Mänt. III.

2. Humleklövem
(Medicago lupulina L.)

är ett- eller tuårig, med smala ocli slakgreniga, mest nedtryckta, van-

ligen 5—10(—20) tum långa, sraåludna stjelkar. Småbladen äro sraä-

ludna, omvändt-äggrunda eller -hjertlika (små); stiplerna äggrunda, syl-

spetslga. Blomklasarna äro mycket täta, rundade eller ellipsoidiska, små

nästan som ärter. Blommorna rent gula, mycket små. Baljorna äro

knappt liniestora, njurformiga, nätådriga, slutligen svarta, 1-fröiga och

uppbrista icke; de omvexla glatta och håriga (stundom körtel-). Fröet

är brungult, nästan lika Rödklöverns.

Växer på torra ängar, åkerrenar och gräsiga backar, vid vägar,

icke sällan sällskapligt (till Helsingland och Medelpad). — Blommar un-

der (Juni,) Juli och Aug.; mognar i Aug., Sept. — Utbr. nästan hela

Europa; i Algerien, på Madeira; i Caucasien, Siberien. — På Sicilien

blommar Humleklövern åtminstone redan i början på April.

Humleklövern ätes, såväl färsk som torr, begärligt af boskap och

hästar. Det är således svårt att förklara hvarföre Plukenet (1661)

ansåg växten vara "non gråta jumentis". Enligt Moes iakttagelser är

den ettårig då den växer på lera, men på kalk tuårig.

3. Lillsmaret
(Medicago minima Lam. — Medicago polymorplia [i L.)

är ettårigt, vanligen endast omkring 3—5 tum högt (kan dock bli 6

—10 tum), nästan enkelt och upprätt eller långt grenigt och mera ned-

tryckt, temligen gråaktigt-smäludet. Småbladen äro omvändt-äggrunda

eller vigglika, nära 3 linier långa; stiplerna äggrunda och sylspetsiga.

Blomklasarne äro endast 2—6-blomraiga; blommorna något större än

hos Humleklövern, gula. Baljorna äro 1—flerfröiga, snäcklikt och

tätt hopvridna (nästan till ett klot), slutligen nära ärtstora, taggiga,

med långa, i spetsen kroklika taggar; de uppbrista icke, utan komma

hela i jorden, hvadan den gamla baljan vanligen följer med då växten

skjuter upp om våren och qvarsitter öfver rothalsen då den blommar.
Q

Å)/'iii((n. Sr. Fanpvoq. II.



114

Växer i Skåne, på de torra, sandiga backarne vid Kåseberga samt

dereinellan och Sandhammar. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. Eu-

ropa undant. det nordligaste och Skottland, Irland; i Caucasien, Egyp-

ten, Algerien, på Canariöarne.

Lillsmarets blad äro ganska känsliga för ljuset. Om dagen äro

de, såsom vanligt, utbredda, men om natten skall deras medlersta små-

blad stå upprätt och de båda sidobladen sluta sig mot detsamma lik-

som för att sofva under dess skydd.

Fries upptäckte, som svensk, denna växt vid Kåseberga i Skåne

och intog den i sina Novitier. Den växer der, säger han, på de bran-

taste, för sol och vind mest utsatta sandbackarne, vid hafvet, ymnigt

jerate Knoppnejlika, Sandarve, Hillsko o. a. Genom sina taggiga bal-

jor utmärker den sig bland alla våra Ärtväxter. Märkligt är också

att hos denna art, liksom hos flera sydeuropeiska ettåriga Medicagines

och Trifolia (t. ex. T. subterraneum), de mogna baljorna liksom gräfva

ned sig i marken slutna, så att fröen gro i baljan, livilken derföre,

såsom nyss nämndes, följer med upp då den nya plantan utvecklas.

Hos Trifolinm subterraneum, som icke är sällsynt på Sicilien, sker detta

inträngande eller nedborrande i marken, enligt hvad förf. iakttagit, så-

lunda att det broskartade bihang, som under den egentliga blomnings-

tiden synes såsom helt litet i bloraklotets midt, sednare, dä blommorna

vissnat och vikt sig tillbaka, utväxer, blir svepelikt, med syllika, ofta

stjernspetsade, broskartade flikar, och slutligen med de nu till blora-

klotskaftet alldeles tryckta, fröbärande fodren intränga i marken.

§. Iflelilotus (T.) Juss.

(Amur-slägtet).

Fodret 5-tandadt. Kronan slutligen lossnande; kölen trubbig.

Fröbaljan (hos våra) omvändt-ägglik eller nästan oval, 1—2-fröig, nä-

stan nötartad (icke eller trögt uppbristande). — Mest tuåriga, vanligen

uppräta och greuiga örter med små men talrika (välluktande) blom-

mor i långa och smala, raka klasar. — Trifoliura Melilotus L. (Melilot-

klöver, Melotenklöver).

1. Hvita Honingsklövern
(Melilotus alba Desr. Lam.)

blir vanligen ett par alnar, stundom manshög, och buskigt grenig.

Småbladen äro glatta, vigglikt-ovala eller omvändt äggrunda, glest-sågade

(tandade); stiplerna syl- eller borstlika, helbräddade. Blommorna äro

hvita (nästan luktlösa); deras vingar och köl lika långa, kortare än
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seglet. Baljorna äro iiätrynkiga, glatta, trubbiga med udd, utan eget

skaft, slutligen gråbruna.

Växer vid vägar och gårdar, på gator och odlade ställen, på eller

vid stränder, i södra och medlersta Sverige, sälls. eller temligen sälls.

(och på ett par ställen i norra). — Blommar under Juli och Aug.,

(Sept.); mognar i Ang., Sept. — Utbr. Europa undant. det allra nord-

ligaste och Italiens öar, Grekland; i Caucasien, Siberien.

Hvita Honingsklövern är bland slägtets arter den, som hos oss

har största utbredningen, ehuru den ingalunda är allmän, såsom ett dess

synonym, M. vulgaris W., skulle kunna låta förmoda. Fries upptog

först, i Novitierna, arten bland svenska växter, liksom han der också

utredde våra andra hittills sammanblandade Melilotus-arter. — Såväl

denna, som de båda nästa arterna, har en egendomlig, honingslik lukt,

hvilken är märkbarast hos den torkade växten (nästan som hos Myskan).

Blommorna äro också honiugsrika, så att bicn gerna besöka dem, hvilket

allt gifvit anledning till dessa växters benämningar (mel =:= honing).

Des?a tre äro således de egentliga Honingsklö ver- eller Amur-
arterna. Lukten är varaktig, fördrifver mal, och kommer af ett ämne,

som är nästan identiskt med kumarinen i Tonka-bönan; smaken aroma-

tiskt-skarp och bittert-äcklig.

2. Gula HoniDgsklövern
(MeiilotU8 officinalis W. — Trifolium Melilotus ufHcinalis L. Fl. suec.)

blir icke sällan en eller annan aln hög och har jemnbredt-elliptiska,

vigglika och omvändt-äggrunda, sågade småblad, syl- eller borstlika, hel-

bräddade stipler och gula blommor, hvilka äro större än hos de andra

arterna. Kronbladen äro alla lika långa. Baljorna spetsiga, rynkiga,

sraåhåriga, slutligen svarta, större än hos de andra arterna och med

eget skaft (så att de nå långt utom fodret).

Växer på åkerrenar, gärdes- och ängskanter o. a. odlade ställen,

vid vägar och stränder, mest i Skåne samt på Öland och Gotland;

annars sälls. och på endast spridda punkter upp till medlersta Sverige.

— Blommar i Juli och Aug. ; mognar i Ang. eller Sept. — Var. M.

macrorhiza Pers. — Utbr. Europa undant det allra nordligaste och Ita-

liens öar, Grekland, Turkiet; i Caucasien, Siberien.

Gula Honingsklövern passar, såsom foderväxt, på torrare platser

än Rödklövern. Skördad tidigt är den ett godt foder, men passar ej

för kor, emedan mjölk och smör få osmak deraf, hvaremot ost genom

den erhåller en för många angenära bismak. Wahlberg. — Det är

den sedan gammalt egentligen officinella arten (M. vera Tab.) och som

äfven menas i vår farmakopé (o: Herba Meliloti Pharm). Torra bladen
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och blommorna äro nemligen, kokade i gröt, eller som oraslag eller

plåster, ett godt medel att fördela svullnader och mogna bölder. Me-

lilot-plåster beredes enklast af pulveriserade blommor blandade med

smält talg och vax.

* Meli lotus arveusis Wallr. (M. officinalis Desr. Lam.) likuar föregående art

men har grundt (trubbigt) sågtandade småblad, glesare, småblommigare och blekare

(stundom nästan hvila) klasar, oliklänga kroublad, samt nästan släta och glatta, udd-

tnibbiga, kortare skaftade baljor. — Växer på liknande ställen, men sällsyntare, i Skåne,

på Öland oc-h pä några spridda punkter (förv ) upp till medlersta Sverige. — Blommar

i Juli och Ang.

3. Tand-ffleliloten

(Melilotus dentata Pers.)

är mindre och spensligare än de andra arterna, nästan luktlös, icke

sällan grenig ända till marken. Småbladen äro nästan elliptiska eller

lansettlika, smått och tätt uddsågade; stiplerna syllika och uddspetsiga,

vid basen borsttandade. Blomklasarne äro kortare och tätare än hos

de andra arterna; blommorna mindre och mera blekgula. Kronbladen

oliklånga. Baljorna oskaftade, ovalt-omvändt-ägglika, svagt rynkiga,

glatta, slutligen svartbruna.

Växer mycket sälla, på Skånes vestra kust, på strandängar. —
Blommar i Juli och Ang. — Utbr. Danmark, Tyskland, Österrike, Dal-

matien, Ungern, Siebenbiirgen, Lithauen; i Caucasien, Siberien.

Fries var den, som i norden först fann denna art (vid Öresund).

I Novitierua, der Tand-Meliloten första gången uppträder som svensk,

anmärker han att den strax utmärker sig från de andra arterna genom

sina tre gånger mindre, alltid gula blommor, sina hvasst och tätt såg-

tandade blad och tandade stipler.

Melilotus-arterna bilda, der de trifvas, en tät och jemn växtlighet.

De böra skördas då de börja blomma och kunna användas både som

grönfoder och hö. De sås bäst om våren, helst på snön, och lyckas

bäst ensamma. Deras blad och blom.mor äro känsliga för ljuset.

9. Tvitolium L.

(Klöver-slägtet).

Fodret syllikt-5-tandadt. Kronan varaktig, nedtill (åtm. kölen och

vino-arne) vanligen sambladig och merendels sammanväxt med ståndar-

röret; kölen trubbig. Fröbaljan (hos våra) kort, vanligen 1—2(—3-)

fröig, innesluten (åtm. i kronan), icke eller trögt uppbristande. — Ör-

ter med små blommor i täta, rundade eller långrunda ax eller hufvud

(Väplingar, egentl. Vipplingar?); stiplerna vidväxta bladskaftet.
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a, Amoria Pr. Fodrets två öfre tänder längst. Kronan viss-

nande; seglet fritt. Baljan längre än fodret, knöligt-jemn-

bred, 2—3-fröig.

1. Ålsike-klövern eller Blekväplingen
(Trifolium hybriduin L.)

är mångårig, glatt, med vanligen fotshög eller högre, temligen upprat

eller nppkrökt, något kantig och merendels grenig stjelk (eller stjelkar),

nästan rutlikt-elliptiska eller -äggrunda, småsågade småblad, och hvita

eller hvitröda, sednare alldeles blekt-rosenröda, välluktande blommor i

rundade hufvud på skaft ur de öfre bladvecken. Stiplerna äro ägg-

runda och nästan borstlikt sylspetsade. Blommorna äro skärmade, slut-

ligen m. e. m. hängande. Fodrets tänder nästan lika stora. Baljorna

vanligen 2—3-fröiga. Fröen dubbelt mindre än Rödklöverns, rundare,

gulgröna eller violett-svartbruna.

Växer på ängs- och åkerkanter, gärden, gräsiga backar, vid vägar

och diken, på odlad eller grusig men helst bördig mark, i södra och

medlersta Sverige (särdeles allm. kring Mälaren och Hjelm.aren), samt

sparsamt i norra. — Blommar bäst i Juli, Aug., men på torr mark

tidigare så att den der icke sällan är utblommad redan kring slut.

Juli; mognar mest i Sept. — Utbr. norra, medlersta och östra Europa;

i Caucasien.

Alsikeklövern är en rätt prydlig art, både genom sina breda och

vackra, för ljuset ganska känsliga, småblad och sina talrika och, såsom

vi nyss omtalat, olika blommor, hvarigenom dess blomklot ha liksom

två olika våningar, en nedre, som dagligen tilltager, nästan rosenröd

och en öfre, som i samma mån minskas, hvit (jfr nästa art). Dertill

uppträder den vanligen i större massor. Den har sitt namn af Alsike

nära Upsala, der den först anmärktes (L. Fl. Suec).

Denna Klöverart är en ganska god både betes- och foderväxt och

passar väl att så tillsamman med Timotej eller med Knylhafre. Ört-

ståndet är, kanske mer än hos andra odlade klöverslag, rikt på slem

och socker, hvadan kreaturen äta det särdeles begärligt. Alsikeklövern

växer bäst i svartmylla eller bördig lera, men sämre på högland mark;

roten varar 6 eller 7 är. Den är således varaktigare än den värdiga

Klövern och dertill bladrikare och frodigare; odlad på riktigt bördig

jord, skall den kunna bli ett par alnar eller t. o. ra. högre. Till fo-

der torde dock vara rådligast att blanda den med halm (såsom annars

väl hettande). Ger skörd året efter första sådden. Den, som först

närmare och särskilt väckte uppmärksamheten på Alsike-klövern såsom

ett ypperligt foderslag, var väl Jörlin, sedermera Kektor i Göteborg,
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hvilken rörande detta ämne utgaf: 1. Speciraen botanico-oecouomicura

sistens Trifoliura hybridura. Lund 1780. (Diss.). 2. Utdrag af en

akademisk afhandling om höfröet Trifoliura hybridum och dess odling,

I Patriotiska Sällskapets Hushållnings-Journal för 1782. 3. Under-

rättelse ora höslagen Avena elatior, Knylhafre eller Fromental, och Tri-

foliura hybridura, ett nytt Klöverslag. Lund 1783.

Anledningen till artnaranet är den att Linné trodde växten vara

en hybrid mellan Krypklövern och Ängsklövern. Ännu i sina Araoeni-

tates III (1764) betecknar han Trifoliura hybridum ":,; T. repens S T.

pratense", anmärkande huru den växer med T. pratense icke blott nära

Upsala utan äfven vid Äbo.

2. Krypklövern eiier Hvitväplingen
(Trifoliuin repens L.)

är mångårig, vanligen nästan glatt, med smala, 5—10 tura långa, kry-

pande stjelkar, raerendels oravändt-äggrunda och urnupna, hvasst-små-

sågade småblad, och hvita (yngre och slutligen icke sällan något röd-

aktiga), välluktande blommor i rundade hufvud på 5—8 tura långa,

uppräta, stängellika skaft, enstaka från stjelkens leder (bladvecken). Bla-

den äro också långt skaftade; stiplerna hinnaktiga och slidlika, de nedre

sraånigora smalt sylspetsade, de andra vanligen tvärt spetsade. Blom-

raorna skärmade, slutligen lutande. Fodrets tänder lansettlikt syllika.

Baljorna äro 3—4-fröiga. Fröen likna alldeles Alsike-klöverns men äro

blekt brungula.

Växer på ängar och betesmarker, vid vägar och på odlade ställen,

allm. — Blommar hela sommaren till mot slut. Sept.; mognar i Aug.,

Sept. — Omvexlar med nästan äggrunda eller rundadt-elliptiska sraå-

blad, hvilka raidtpå icke sällan äro nästan månlikt tecknade (brunaktigt

eller blekt). — En missbildning, der blomfoder och fruktäranen utväxt

till blad o. s. v., är icke så sällsynt, särdeles under våta sorarar. —
Utbr. hela Europa, på Madeira, i Barbariet, Caucasien, Siberien, Norra

Araerika; dessutom anmärkt på Cap och Malouinerna.

Det finnes växter, anmärker Lecoq, hvilka kunna visa, ora också

icke länge bibehålla, sig på ganska olika ställen och tider. De kunna

ensamma bilda större eller mindre mattor, men de kunna också, säkra

på sin starka rotbildning och sina blads näringsupptagande förmåga,

bland sig inlåta andra växter. Och ora de sednare, eller andra or-

saker, tvinga dem att öfvergifva den mark, som de intogo, qvarlerana

de i densarama frön, som sedan kunna ligga dolda deri t. o. ra. un-

der sekler, men uppspira så snart gynnsamma förhållanden inträda. En
sådan är Krypklövern.
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Krypklöverns småblad, hvilka under vackert väder äro utbredda,

resa upp sig då regn tillstundar, hvilket beror på luftens då större

fuktighet och lärer anmärkts redan af Plinius. Om morgonen, mycket

tidigt, äro dessa blad ännu slutna till hvarandra — växten sofver. Men

med solen vaknar den och några dess blommor öppnas och börja sprida

sin milda vällukt; befruktningen sker nästan med detsamma, hvarefter

de små blommorna sänka sig. Nästa dag kommer ordningen till de

närmaste blommorna, hvilka åter sänka sig på de föregående o. s. v.

Blomhufvudet har således, liksom hos några andra arter, två olika vå-

ningar blommor.

Krypklövern är en ypperlig och för all boskap, särdeles för får,

begärlig och passande betesväxt. Också odlas den allmänt i många län-

der under namn af Hvit Holländsk eller Brabantsk Klöver (en yppigare

varietet). Den sås vanligen tillsammans med Rödklöver, Eaygräs o. a.

"Bör aldrig saknas som tillblandning bland fleråriga foderslag", och

"Få platser finnas, der den ej åtminstone lemnar ett brukbart bete".

Wahlb. — Till gräsplauer eller till deras kantning passar Krypklövern

bra emedan den bildar en tät och vackert grön matta. Bien hemta

mycken honing ur de sötaktigt luktande blommorna. Med afkok på

desamma färska kan man färga alunbetadt ylle gult. De kunna också

tjena som nödbrödsärane. — Redan RiviNUS (1691) benämnde växten

Trifolium repens och den är tecknad i Til-Landz' Icones såsom T. pra-

tense (T. pratense album Bauh.). — Flera Klöverarter, anmärker Fries

(Mänt. 1), erhålla stundom missbildadt qvastlik blomställning eller miss-

bildadt regelbundna blommor (en slags Pelorier), och deribland Kryp-

klövern. En annan missbildning hos sagde art omnämner och tecknar

Lindberg i Vet. Ak. förh. för 1864.

b. Trifolium Pr. Fodrets nedre tand längre än de andra.

Kronan slutligen lossnande, dess blad (alla eller utom seglet)

sammanväxta. Baljan innesluten i fodret, äggrund eller run-

dad, 1(—2)-fröig, nästan nötlik.

3. Äogsklövern eiier Rödväpliogea
(Trifolium pratense L.)

är mångårig, tilltryckt- och temligen glest hårig (stundom mera luden),

med omkring fots- eller alnshög, strimmig, snedt-uppstående, annars rak

stjelk och ovala, äggrundt-ovala eller oravändt-äggrunda, nästan hel-

bräddade, intryckta eller trubbiga (med udd) småblad, icke sällan med

en något pillik, hvitaktig teckning midtpå; rotbladens småblad äro icke

sällan rundade eller omvändt-hjertlika. Stiplerna äro äggrunda och
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tvärt (borst) spetsade. Blommorna äro rosenröda (sällan hvita) och

bilda rundade, slutligen äggrunda, icke sällan | tum breda, enstaka

eller parvisa toppax; de äro skärmlösa, men invid axen sitta två 3-

fingrade stödblad. Fodertänderna äro hårkantade, borstlikt-syllika, den

nedersta nära dubbelt längre än de andra; svalget tillslutet med en

hårig ring; pipen hårig. Kronan är åtra. dubbelt längre än fodret.

Baljan uppbrister på tvären upptill (med lock). Fröen äro njurlika,

gulaktiga.

Växer på torrare ängar och andra gräsmarker, allm. — Blommar

hela sommaren till inpå hösten, icke sällan till slut. Oct., såvida kölden

ej nått öfver 3 eller 4 grader; mognar slut. Aug., Sept. — Utbr. hela

Europa, Island, Caucasien, Siberien, i Barbariet. Vid Messina på Si-

cilien samlade förf. blommande Angsklöver den sista Mars.

Rödväplingen är en bland våra vanligaste ängsväxter och omtyckt

för sina vackert röda blomklot, för hvilka den också stundom kallas

Rödtuppa, Rötusta (tus = tofs), Röd kolla. Dertill lukta blom-

morna väl och äro söta, hvadan växten också kallas Honingtuppa,

Söttuppa (tuppa ^— blomma), Honingsblomster, Sugblomster (eme-

dan blommorna sugas) och gerna besökes af biet. Den odlas mycket

och i flera varieteter (t. ex. Holländsk Klöver) såsom foderväxt, och

är en bland de bästa och längst odlade sådana. "Den utgör en nä-

rande och för alla kreatur ganska begärlig föda, både som grönfoder

och hö; synnerligen passar den för den större boskapen, och få växter

äro bättre för mjölkkor emedan den både ger riklig och utmärkt god

mjölk och smör" (Wahlb.). Emedan den ej lemnar skörd första året,

sår man den gerna tillsamman med någon annan växt, som utbildas

fortare, såsom korn, råg m. fl. De utländska, odlade varieteterna äro

betydligt frodigare än den vanliga vilda växten, men icke så varaktiga

utan mest endast tuåriga. Vid hungersnöd kunna Angsklöverns, liksom

de andra större Klöverarternas, blommor torkas och malas till mjöl.

För denna egenskap få de i Dalarne namnet Mjeltuppor (isl. mel =
mjöl), Mjölontuppor. Denna deras användning lärer länge varit be-

kant i Irland, och redan Rbtzius anmärker med anledning deraf:

"Onekeligen måste ett sådant bröd vara långt sundare, än svenska all-

mogens usla barkbröd; men än mera födande synes det böra blifva om

blomhufvuden icke samlas förr än frön äro mogne. Men hvad är det

väl, som oftast tvingar en del af svenska allmogen att gripa till det

på flera sätt skadliga barkätande? Endast brist på omtanke. De

öfverslå icke i rattan tid, huru länge deras lilla förråd kan räcka, och

råka i nöd en årstid då knappt någon räddning gifves" (Fl. Oec).
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Bladen äro, liksom hos Klöverarterna i allmänhet, känsliga för

ljuset, så att deras småblad sluta eller närma sig till hvarandra om

qvällen; men de förlora denna känslighet med tiden. Man lärer så-

lunda kunna veta huruvida solen gått ned eller ej, om också himlen

är mulen, hvarigenom växten liksom Hvitklövern o, a. blir en slags

solvisare och derföre stundom (i Dalarne) benämnes Solgräs. Blom-

ningen börjar, liksom hos de andra arterna, med de nedre blommorna

och räcker länge emedan hvar blomma bibehåller sig flere dagar. Ko-

ten lärer kunna växa ända till 2i—3 alnars längd (Dir. Stenberg).

Denna Klöverarts väl bekanta förträfflighet som foder och stora

värde för landtmannen, har gifvit anledning till ordspråket Välja i väp-

ling, och gripa till starret, hvilket allmogen använder om den, som ge-

nom att ha för mycket godt att välja på i sin blindhet tager det

sämsta (Dybeck). Och hvilken har icke hört talas om "Fyrväplingar",

ehuru med tron på deras verksamhet också deras anseende i annat än

hvad rörer sällsyntheten i det närmaste torde vara förbi. F. ö. träffar

man Fyrväplingar också hos andra arter, t. ex. och kanske mera hos

Krypklövern. Slutligen är Ängsklövern icke utan användbarhet som

färgväxt, men det lärer egentligen vara fröen eller blommorna man be-

gagnar; vid olika behandling och tillsatser skola dessa lemna flera

vackra både gula och gröna färger isynnerhet på ylle. — Redan Came-

RARius och DoDONaeus (1583) upptaga växten såsom Trifolium pratense.

4. Skogsklövern eller fflellanväplingen

(Trifolium raediuin L.)

är mångårig och liknar temligen Angsklövern men har smärtare, mer-

endels flerbugtig stjelk, jemnbreda och syllikt spetsade stipler, smalare,

vanligen lansettlikt-aflånga, alltid rent gröna småblad och mörkare, mer-

endels större men icke så tätblomraiga, alltid nära runda och enstaka

ax, vanligen utan stödblad invid. Foderpipen är nästan glatt. Baljan

uppbrister på längden.

Växer på skogsbackar, skogs- och bergsängar, vid klippor bland

buskar, i torra och steniga lundar, i södra och medlersta Sverige tem-

ligen allm. (här och der ymnig, helst på kalkhaltig eller lerig mark),

i det norra sällsyntare. — Blommar sednare än Ängsklövern, bäst un-

der Juli; mognar i Aug. — Förekommer stundom med rakare stjelk

och smalare blad, lik nästa art (T. alpestre). — Utbr. Europa undant.

Portugal och st. d. Spanien, södra Italien och italienska öarne, Grek-

land; i Caucasien, Siberien, på Kamtschatka.

Skogsklövern är en rätt täck växt och sällskapar gerna med Blå-

klockor, Darrgräs, Melampyra o. a., mot hvilka den särdeles väl bryter
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sig både genom sin trebladighet och sina blomklot. Bladen äro, lik-

som hos många andra Klöverarter, ganska känsliga för ljuset. — Såsom

betesväxt är Skogsklövern lika god som Ängsklövern, ja i ett och an-

nat hänseende nästan bättre. Särdeles förtjenar den uppmärksamhet

såsom tjenlig för torrare och magrare, äfven sandiga, och mera skug-

giga ställen än Ängsklövern; dessutom för sin längre varaktighet. Till

bete på torra ställen är den utmärkt emedan den väl fördrager torka.

Linné uppställde och bestämde denna art först i bihanget till sin

Fauna Suecica :

"— Upland, UpsalicC, Liuraxihl". Såsom namnet me-

dium antyder, är den liksom en mellanart mellan föregående och nästa

(T. alpestre).

* Trifoliuni alpestre L. är mångårig, upprat och rak, och har (smalt) lansett-

lika, mycket kort uddsagade småblad, syllika och borstspetsiga stipler, runda, parvisa,

rosenröda blomax; foderpipen ullhårig, (20-nervig), nedersta tanden mycket lång. —
Växer i Skåne, mycket sälls. (ängsbackar på Kullaberg o. a.), enligt Areschoug troligen

icke tagen i sednare tider. Fries samlade den vid Harlösa (Nov. Mänt. 1).

5. Bergklövern
(Trifoliuni montanuin L.)

är mångårig med träig, stor och grenig, hvitaktig rot, starkare än hos

de andra arterna (nästan tapplik), och har nästan upprat och enkel,

stadig, omkring fotshög, småluden stjelk, lansettlika (och ovala), spetsiga,

tätt och hvasst småsågade, stadiga, högt ådriga, på undersidan (åtm.

yngre) småludna småblad och rent hvita, skärmade blommor i rundade,

slutligen ellipsoidiska, topphufvud. Fodret är nästan glatt, med nästan

lika långa tänder. Kronseglet är smalt, dubbelt kortare än vingarna

(fritt). Baljan 1-fröig, hårig.

Växer på torra, helst bergiga, ängar och betesmarker, i södra och

medlersta Sverige, isynnerhet i de östra landskaperna. — Blommar i

Juni eller Juli (eller längre); mognar kring slut. Juli och i Aug. —
Utbr. Europa undant. det allra nordligaste och Brittanien, Holland, Por-

tugal, södra Italien och italienska öarne, Grekland, Turkiet; i Cauca-

sien, vestra Siberien.

Bergklövern är bland slägtets hårdaste och torraste arter, så att

den nästan endast sora ung något begärligare betas. Om densamma

anmärker Linné (Fl. Suec.) att den växer endast på de torraste backar,

att roten tränger djupt ned, att blommorna äro 4-bladiga, oskaftade i

klotet, utblommade tillbakavikta, och att deras fäste är aflångt cylin-

driskt. Redan Bauhins Pinax (1623) upptager växten såsom Trifolium

moutanum (album).



123

G. Strimmklövern
(Trifolium striatiim L.)

är ettårig, hvitaktigt-hårig, och har upprat eller något nedtryckt, van-

ligen grenig, rödaktig, omkring 5 tums stjelk (eller stjelkar), omvändt-

äggrunda, nästan helbräddade småblad, stora och rödaktigt-strimmiga

stipelslidor samt små, blekröda eller nästan hvita, oskärmade blommor

i äggrundt-ovala ax, hvilka till största delen sitta, oskaftade, i blad-

(stipel-) vecken, Foderpipen är äggrundt-bukig, högt- och rödaktigt-

10-striraraig, ullhårig; tänderna bli slutligen utstående och den nedersta

är något längre än de andra. Kronseglet är fritt.

Växer på torra ängar och backar i Skåne (här och der; på den

s. k. lerslätten mellan Malmö, Lund och Trelleborg allm. enligt Whlub.),

i södra Calmare-län, i norra Halland (ett ställe) och på Öland (Eam-

sätra). — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. Europa undant. det nord-

ligaste samt norra och medlersta Ryssland; i Caucasien, x\lgerien, på

Canariöarne, Madeira.

Leche var den förste, som anmärkte Strimmklövern som svensk

(vid Eå och Krageholra i Skåne). Han uppräknar den bland sina

Skåhe-växter (1744), och Linné leranade den strax derefter plats i sin

Flora (1745). Dess artnamn häntyder på de särdeles strimmiga stip-

lerna och blomfodren.

7. Fältklövern eller Harväplingen
(Trifolium arvense L.)

är ettårig och spenslig, gråaktigt luden, grenig och utbredd eller enklare

och nästan upprat, vanligen 5—8 tum, men omvexlar både mindre

(stundom endast en eller annan tum) och större. Småbladen äro vigg-

likt-jemnbreda eller aflånga, svagt sraåtandade upptill; stiplerna (slidan)

hinnaktiga och strimmiga. Blommorna äro skärmlösa, mycket små, och

bilda nästan ellipsoidiska, slutligen längre (cylindriska), skaftade ax,

hvilka genom de långt och tätt håriga fodren äro alldeles gråludna.

Fodertänderna äro nära lika stora och nästan dubbelt längre än den

blekröda kronan. Fröen 1—2, äggrunda, bruna.

Växer på gärden, trädesåkrar och torra betesmarker, på backar

o. d., helst på sandig mark, i södra och medlersta Sverige (allm.). —
Blommar i (Juni,) Juli och Aug. (eller till medl. Sept.); mognar från

börj. Aug. — Utbr. Europa utom det allra nordligaste; i Caucasien

och vestra Siberien, i Abyssinien, Barbariet, på Canariöarne och Ma-

deira, Island.

Fältklövern kan väl icke räknas bland prydnadsväxterna, men dess

fina och greniga stjelkar, små och stundom helt röda blad och kött-
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röda, ludna blomax gifva den dock en viss täckhet. För de sistnämnde

får växten icke sällan heta Harväpling, Harklöver, Hartassar m.

m., liksom den hos de gamle botanisterna (t. ex. FucHSius 1542, Do-

DONaeus 1583) benämnes Lagopus tills den i Bauhins Pinax (1623)

upptages såsom Trifolium arvense etc. Förf. känner icke om Fält-

klövern ännu i Vestmanland eller annorstädes kallas Flåsgräs, ett

namn som tyder på att densamma, såsom omtalas i Vet. Ak. handl.

för 1747, skulle bota en boskapssjukdom, som bl. a. yttrar sig deruti

att djuret flåsar eller drager andan mycket djupt.

På mycket torra berg och backar blir Fältklövern ganska liten

och erhåller ett täckare och med den vanligas temligen olika utseende.

Då Linné anmärkte denna varietet på berget vid Drottningholms slott,

förvissade han sig medelst såning om att den ej var någon egen art

(Fl. Suec).

c. Galearia Pr. Fodret slutligen blåslikt derigenom att pi-

pens öfre sida blir hinnaktig och sväller ut så att den lik-

som en hjelm täcker den undre. Kronan sambladig, loss-

nande vissnad. Baljan rundad, innesluten, 1—2-fröig, nöt-

artad.

8. Blåsklövern eller SmultronväpIlDgen
(Trifolium frRgiferuin L.)

är mångårig, glatt eller svagt hårig, och har nedtryckt stjelk (eller

stjelkar), elliptiska eller omvändt-äggrunda, små, tätt uddsågade och

högt ådriga småblad samt hvita och rödaktiga, slutligen blekröda, skär-

made, små blommor, hvilka bilda klotrunda, under blomningen nästan

endast ärtstora, ax med mångbladiga svepen. Blomaxen (-kloten) sitta

på långa, nästan uppräta skaft från bladvecken. Fodret är nätådrigt

(-rynkigt) och hårigt. Krön seglet smalt.

Växer på gräsiga stränder, åkerrenar och betesmarker, vid vägar,

helst på lerig mark, i södra och medlersta Sverige. — Blommar i Juli

och Aug.; mognar i Sept. — Utbr. nästan hela Europa; i Caucasien,

Mindre Asien.

Genom sina på marken utbredda stjelkar och klart gröna, talrika

blad, bildar denna art icke sällan jemna och vackra mattor. Blom-

morna äro oansenliga, så att hvad som egentligen gör växten bemärkt

äro de slutligen stora bläskloten, hvilka nästan ligga på marken, icke

olika mycket stora smultron, hvadan också artnamnet. Växten upp-

träder redan hos de gamle botanisterna (Bauhinus, Clusius) såsom Tri-

folium fragiferum.
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Troligen utgör Smultronklövern, isynnerhet ung, en väsentlig be-

ståndsdel i det mustiga betet på en del fält och marker invid hafvet.

d. Amarenus Pr. Fodret torrt och hinnaktigt; pipen kort,

öppen; de 3 nedre tänderna syllika, de andra äggrundt-

lansettlika och kortare. Kronan (nästan) fribladig, hinntorrt-

varaktig; seglet kullrigt-nedvikt, täckande köl och vingar

(blorahufvudena bli derigenom liksom tegellagda). Baljan

nästan omvändt-äggrund, 1-fröig, med eget skaft (detta sak-

nas hos alla de föregående).

9. BranväpliDgen
(Trifolium spadiceuiu L.)

är (ett- eller) tuårig, omkring qvartershög, upprat och nästan enkel, med

i början gula, sedan glänsande-bruna, ellipsoidiska blomhufvud i toppen.

Småbladen äro (ovalt) aflånga eller omvändt-äggrunda, vanligen urnupna,

småtandade; stiplerna aflångt-syllika, kortare än bladskaften; de öfre

bladen vanligen motsatta. Foderpipen är glatt; de tre nedre tänderna

äro håriga, de andra glatta (mycket korta). Kronseglet är högt strim-

migt, urnupet. Baljan fyra gånger längre än sitt skaft.

Växer på fuktiga ängar och åkerrenar i medlersta och norra Sve-

rige till Ångermanland och Jemtland, samt på Öland. — Blommar i

(Juni,) Juli (och Aug.). — Utbr. norra, medlersta och östra Europa,

Pyrenéerna, Asturien, Dauphiné, Italien; i Caucasien, vestra Siberien.

Brunväplingen, som utmärker sig genom de äldre blommornas

ovanliga färg, uppträder vanligen sällskapligt. Den är en god betes-

växt och förtjenar uppmärksamhet såsom varande en bland de få Ärt-

växter som tycka om fuktig mark.

Då Linné utgaf första upplagan af sin Flora Suecica kände han

icke denna art som svensk. I Florans andra upplaga är Brunväplingens

växställe Gottsunda vid Upsala (et alibi rarius), der den nu, enligt

Wahlenbergs Flora Upsaliensis, lärer vara ymnig.

10. Åkerklövern eiier Galväplingen
(Trifolium agrarium L.)

är ett- eller tuårig, blekgrön, vanligen upprat och grenig med 5—10

tums rak och temligen stadig stjelk (eller stjelkar) och vackert guld-

gula men slutligen blekbruna eller mörkt-halmgula, omkring 2| linie

långa blommor i rundade eller långrunda hufvud. Småbladen äro af-

långa eller nästan rutlikt omvändt-äggrunda, upptill tandade, alla oskaf-

tade; stiplerna lansettlika, glatta. Kronseglet är högt-strimmigt; vin-
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garne äro utstående. Stiftet är nästan lika långt som baljan (utom

skaftet, hvilket är nära lika långt).

Växer på åkerrenar, ängsbackar och torra, steniga ängar eller an-

nan torr gräsmark och vid vägar, i södra och medlersta Sverige (och

sälls. i norra). — Blommar i (slut. Juni,) Juli (och Aug.); mognar

från slut. Juli. — Utbr. Europa undant. det allra nordligaste och Por-

tugal, nästan hela Spanien, Italiens öar, Turkiet; i Caucasien, Abys-

sinien. Barbariet, på Madeira.

Med hänsyn till de i början alldeles gula eller nästan guldgula

blommorna kallas Äkerklövern också Gulväpiing (Gulklöver), ja t. o. m.

(i Vestergötland o. a.) G ullkull a, men emedan de äldre blomhufvudena

ha ett slags likhet med humlekoppor, får den i somliga landsorter heta

Humleklöver, Jordhumle (Småland). På nämnde likhet syfta också

en del bland växtens äldre benämningar, såsom Lupuliuum (Rupp.),

Trifolium capitulo lupuli etc. (Bauh.). Dock heter den redan hos Do-

DONseus (1583) Trifolium agrarium.

11. Liggklövern
(Trifolium pruciinibens L.)

är ettårig, med smal och utstående-grenig stjelk eller stjelkar, hvilka

vanligen (åtm. äldre) bli 6—10 tum långa, vinkelkrökta (i zigzag) och

ligga ned på marken; mera sällan äro de uppräta eller mindre. Små-

bladen äro omvändt-äggrunda eller vigglika, tvärtrubbiga eller urnupna,

upptill tandade, det medlersta skaftadt; stiplerna snedt-äggrunda (hår-

bräddade). Blommorna äro mindre än hos föreg. art men större än

hos nästa, vackert gula, men bli vissnade blekbruna; de bilda temligen

runda, slutligen långrunda, täta hufvud på raka, utstående, 1—2 tum

långa skaft (vanligen längre än bladen ur hvilkas veck de utgå). Kron-

seglet är högt-strimmigt; vingarne äro utstående. Stiftet är omkring

fyra gånger kortare än baljan.

Växer på backar, torra betesmarker och ängs- eller åkerkanter, på

gärden, vid vägar, i södra och medlersta Sverige. — Blommar i Juni

och Juli, (Aug.). — Utbr. nästan hela Europa, i Caucasien, Mindre

Asien, Barbariet, på Canariöarne, Madeira. — På Sicilien blommar väx-

ten redan innan medl. April.

Linné upptäckte Liggklövern, som svensk, under sin Gotlands-resa

(vid Hoburgen) och uppräknar den bland sina rariora i Vet. Ak. handl.

1741. Sednare (1746) anmärkte han den också i Vestergötland.

* Trifolium filiforme L. liknar temligen Liggklövern, men är spensligare och

har glesa och korta, endast 3— 13-blommiga, blekgula, slutligen bruna blomhufvud,

otydligt strimmigt krons>egel och tilltryckta vingar. — Växer i Skåne (allm.), Halland,
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Bohuslän, Blekinge, på Öland och Rotlaud; dessntom pä ett och annat ställe i Småland

och Vestergötland. — Blommar i Maj, Juni, (Juli). — Förekommer nu större, med 8

—13-blommiga hufvud (3- T. minus Sm.), än mindre och slankigare, med smalt-trådlik

stjelk och endast 3— 6-blommiga hufvud. Den sednare var. (T. filiforme L. suec.) växer

mest på strandängar o. d., den andra vanligen pä torrare gräsmarker.

3. ASTRAGALE^.

Ståndarne tvåbrödrade. Fröbaljan 1-ruraraig eller genora den ena

sömmens invikning m, e. ra. 2-rummig. Hjertbladen tunna, synliga vid

o-roningen. — Bladen parbladiga med uddblad; småbladen lielbräddade.

Fodret 5-tandadt, de två öfre tänderna små. Kronseglet rakt;

kölen trubbig. Fröbaljan m. e. ra. tvårummig genom den intryckta

raedelnerven ("kölsöraraen"), flerfröig. Fröen nästan njur (eller häl)lika.

Mångåriga örter raed m. e. ra. krypande rot och klasvisa blommor.

1. Söta Kloärtan eiier Backsötan
(Astragalus glycyphyllus L.)

är nästan glatt, stor och storbladig, grenig, med de vanligen nära

alnslånga eller något längre (stundora 2—3 alnars) stjelkarne utbredda

på marken eller uppkrökta. Bladen äro 4—6-pariga raed elliptiskt-

äggrunda, trubbiga, |—| tum breda småblad; stiplerna (åtm. de öfre

bladens) fria, stora. Bloraklasarne äro kortare än bladen ; kronorna

blekgula och något brunaktiga. Baljorna äro nära turaslånga, glatta,

jemnbreda, nästan trekantiga och bågkrökta, slutligen upp- och samman-

krökta; de ha tydligt skaft (carpophorum). Fröen äro talrika, små,

gulgröna.

Växer i skogskanter och -dungar, på torrare ängsmark o. d., i

södra och medlersta Sverige samt på ett och annat ställe i norra (Hel-

singland, Medelpad, Jemtland). — Blommar i Juni och Juli; mognar i

Ang. eller Sept. — Utbr. Europa undant. Lappland, Finland, norra

Ryssland, Portugal, Italiens öar, Grekland; i Caucasien, vestra Siberien.

Denna art är en bland våra största Fjärilblommiga växter, ehuru

de icke lysande, något grönaktigt gula blomraorna göra den mindre

bemärkt än dess resliga växt och temligen stora blad. För smaken,

som är sötaktig, blir den mycket begärlig för boskapen, ja "knappt

gifves någon ört, som kreaturen så begärligt äta". Bladens smak kom-

mer nära lakrits', varande något bittert (och äckligt) söt, hvadan art-

namnet, glycyphyllus, som betyder sötbladig (Sötblada). Också roten

innehåller mycket sockerämne och lemnar vid kokning "en söt massa

eller extrakt, som liknar lakris", så att växten med skäl kan kallas
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Lak rits-Kloärta, eller såsom i Svensk Botanik liakris-Astragal. På

likheten deruti med Lakritsväxten häntyder redan bl. a. Bauhins be-

nämning Glycyrrhiza silvestris etc. (1623).

2. Sand-Kloärtan
(Astragalus arenarius L.)

är grå- eller silkesartadt-hvitluden, med lång och smal, grenig rotstock,

nedtryckta eller uppkrökta, smala, 4—6 tura långa, greniga stjelkar,

3—5-pariga blad och gles(4—8-)blommiga, rödvioletta klasar, hos

hvilka skaftet är nästan kortare än stödbladet. Stiplerna äro hinnaktiga,

(åtminstone de öfre) sammanväxta till en enda, bladet motsatt. Små-

bladen äro nästan jemnsmala (jemnbredt-lansettlika), mest sammanvikta,

så att nästan endast den hvitludna undersidan synes. Baljorna äro

trinda, raka, hvitludna, nära | tum långa, och ha ett skaft, som är

lika långt med foderpipen.

Växer pä sandfälten i östra Skåne. — Blommar i Juni och Juli.

— Utbr. Skåne, Tyskland, Böhmen, Ungern, medlersta Ryssland,

Sand-Kloärtans rotstock kryper mycket och ligger så djupt i san-

den att man knappt kan hinna dess slut, och dertill täcker sanden icke

sällan stjelken nedtill. Växten tyckes, för att trifvas, egentligen fordra

flygsand och t. o. m. en den så egna belägenhet att den, åtminstone

mot norden, förekommer i endast få och långt skilda trakter. I Skåne

är Widtsköfle dess bekantaste växställe ända sedan Linnés tid. Detta

märkvärdiga ställe, säger Wahlenberg, äger en stor fruktbarhet raidt

uti en stor sandöken, det liknar en oas i öknen. För att hämma

flygsanden har man, isynnerhet åt yttre eller nordöstra sidan, planterat

tallskog, och dessutom skyddas stället af en stor sanddrifva, hvilken

uppkommit derigenom att en hägnad af temligen starka tallstockar

blifvit upprest på densamma, hvarigenom den smånigom blifvit så hög

att den nu, nästan som en fästning, synes öfver hela nejden och är

allmänt bekant under benämningen Widtsköfle stora drifva. På dennas

yttre sida, mot sandöknen, växer Sand-Kloärtan i stor yranighet och

trefnad jemte flera andra sandväxter. "Der synes dess rot sitta så

djupt i sanden, att ingen torka kan hinna densamma och tillika örtens

toppar eller rättare refvor vara utsatta för all den hetta, som sanden

af solen kan antaga, och som verkligen synes öfverstiga all drifhus-

värma: en förening, som så sällan finnes".

Linné upptäckte, som svensk, Sand-Kloärtan vid Widtsköfle (1749)

och beskref den kort i sin Skåne-Resa (sid. 108). Reizius skildrade

den sedan närmare i Observat. Fasc. III (1783).
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* Astragal US hypoglottis L. är småluden och har C— 10-pariga blad, smalt-

äggrundt-elliptiska småblad, täta, blå (eller violetta), långt skaftade blomklasar och

bredt (hjertlikt) äggrunda, långt håriga, skaftade baljor. — Växer (sälls.) på strand-

ängar mellan Malmö och Lomma {^' A. danieus Retz. obs. III) samt vid Calmar (Engö

i Calmar skärgård, D:r Petterson enligt Fr. Vet, Ak. förh. 1852). — Blommar i Juni

och Juli.

3. Fjell-KIoärtan
(Astragalus alpinus L.)

är yngre endast 2 eller 3 tum hög med stängellik stjelk; utväxt blir

den 5—10 tum, slankig och temligen nedtryckt med uppkrökta grenar.

Bladen äro 8—10-pariga, med lansettlikt-aflånga eller ovala, under hå-

riga, omkring 1| liuie breda småblad; stiplerna äggrunda. Blomkla-

sarne äro längre än bladen; kronan vanligen blåhvit med blåstrimraigt

segel, stundom rent blå eller (Karesuando) hvit. Baljorna äro spet-

sadt-aflånga, trekantiga, svarthåriga; de hänga på det långa och smala

skaftet (carpophorum) och äro utom detta nära 4 linier långa.

Växer allmän på gräsiga fjellmarker och dessutom utmed Lapp-

lands och Vesterbottens elfvar, till ini Ångermanland och nordvestra

Helsingland. — Blommar i Juni, Juli. — XJtbr. nordliga Skandinavien

och norra Ryssland, Skottland, Pyrenéerna, Alperna, Karpaterna; Cau-

casus, Siberien, Karatschatka, arktiska vestra Amerika.

Fjell-Kloärtan är en till alla delar slak och vek ört. Både blom-

mor och fröbaljor hänga så slakt, "att alltsammans fläktar för minsta

väder". Blommorna utmärka sig genom sina väl skiljda färger, hvitt

och violett, hvilket "än mer synes tillocka de under den aldrig ned-

gående sommarsolen verkligen talrika honingssugarne". Wahlenberg

omtalar dem såsom nästan mera välluktande än blommorna hos Lukt-

ärtan (Lathyrus odoratus). Det är intet tvifvel, tillägger han, att denna

art är en af de ätligaste och att den hörer till rhenens sommarläcker-

heter, hvarmed han på en kort tid uppfriskar sig efter den långvariga

torrhet, som vinterbetet af rhenmossan caåste göra.

Eedan Linné anmärkte under sin Lappska resa Fjell-Kloärtan

"copiose"; han upptäckte den d. 5 Juni, outslagen men med gamla

baljor. Han upptager den i sin Florula Lapponica (1732) såsom Astra-

galus alpinus minimus och tecknar den i Flora Lapponica (ett medel-

stort exemplar). Wahlenberg skildrade sedan växten närmare.

* Astragalus o roboides Horn. liknar Fjell-Kloärtan, men är enklare och sta-

digare, med större (5— 7-pariga) blad och blommor, hvilka sednare äro rent blekblå

(luktlösa). Blomklasarne nå dubbelt längre än bladen. Baljorna äro mycket kort skaf-

tade, äggrunda, korta. — Växer på Lule-Lappmarks, Jemtlands och Härjedalens (högre)

fjell. — Blommar i Juli, Aug. — Wahlenberg upptäckte, som svensk, arten i Lule-

Lappmark, Virihjaur, 1807 (jfr Flora Lapponica, der den upptages såsom A. leontinus).

Nyman. Sv. Fanerog. II.
"
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11. Pliaca (L.)

Fröbaljan enrummig (raedelnerven icke och sömmen obetydligt in-

tryckt). F. ö. äro slägtets kännetecken desamma som det näst före-

gåendes.

t. Fjellvickan
(Phaca frig-ida L.)-

En mångårig, upprat, 5—10 tum hög (stundom högre), nästan

enkel och -glatt, lifligt grön Ört med 4—5-pariga blad och blekgula

blommor i 2—4 klasar, hvilka vanligen ha 3—4 tum länga, mot stjäl-

kens spets närmade skaft. Småbladen äro nästan elliptiska eller ägg-

rundt-aflänga, nära | tum breda; stiplerna stora, bladlika. Blommorna

äro slaka. Baljorna aflänga, nästan uppblåsta och hinnaktiga, småludna,

hängande på det något utom fodret nående skaftet (carpophorum).

Växer helst på steniga backar bland småbuskar i Torne-Lapp-

marks fjälltrakter och på fjellen i Jemtland och Herjedalen. — Blom-

mar i Juli. — Utbr. nordligare Skandinavien, arktiska Ryssland, Tysk-

lands, Schweiz', Österrikes, Croatiens, Ungerns och Siebenbiirgens alper;

i Siberien, arktiska Amerika.

Fjellvickan upptäcktes, för vår Flora, af P. Adlerheim i Torne-

Lappmark (Jukkasjärvi och vid Torne-träsk). Upptäckaren var "Bergs-

hauptman" och en bland Linnés lärjungar. I andra upplagan af Linnés

Flora Suecica förekommer den första gången som svensk (beskr. såsom

Phaca alpina). Wahlenberg, som sedan fann den i Kemi-Lappmark,

här och der ymnig, beskrifver den också i sin Flora Lapponica, an-

märkande att den lappska växten är större och rikbloramigare än den

österrikiska som jAcauiN afbildat.

1«. Oxytropis DC.

Fodret 5-tandadt, de två öfre tänderna små. Kronseglet rakt;

kölen sprötspetsad. Fröbaljan två- eller något tvåruramig, eller enrum-

mig genom den m. o. m. invikta sömmen (medelnerven icke invikt). —
Mångåriga örter med temligen krypande rötter och klasvisa blommor;

småbladen spetsiga.

1. Håriga Kölsprötan
(Oxytropis pilosa DC. — Phaca pllosa L.)

är beklädd med långa och mjuka, m. e. m. utstående hår, och har om-

kring 12-pariga blad med nästan lansettlika småblad, blekgula, stundom

hvitaktiga blommor i täta, nästan äggrunda klasar och jemnsmala, trinda,

endast liniebreda, håriga, nästan uppräta, tvårummiga baljor.
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Växer på torra eller sandiga ställen i Östergötland (Omberg),

östra Småland och på Gotlands vestra kust. — Blommar i Juni, Juli.

— Östgötaväxten är upprat och reslig, vanligen 8—10 tum eller stun-

dom omkring alnshög; Gotlands- (sand-)växten blir sällan öfver 5 tum

och är merendels nedtryckt. — Utbr. Götarike, södra Finland, medlersta

och södra Ryssland, Balkanbergen, Siebenbiirgen, Ungern, Österrike, Tysk-

land, Schweiz, Italien, Dauphiné, Arragonien; i Caucasien, Siberien.

Då Linné utgaf sin Flora Suecica, kände han icke denna växt

som svensk. Han upptog den först som sådan i bihanget till sin

Fauna Suecica, bland de andra "Florae Suecicae Novitiae", sedan Falk

funnit den på Gotland (Vestergarns Skansholme),

2. Fält-Kölsprötan
(Oxytropis carapestris DC. — Astragalus carapestris L.)

är något glest- eller tilltryckt gråaktigt-hårig, har bladen knippade på

den nästan tuvigt greniga rotstocken och de täta, äggrunda blomkla-

sarne på bladlösa, 3—5 tums, m. e. m. utbredda stänglar. Bladen

äro nästan 12-pariga, med lansettlika småblad. Blommorna längre än

hos de båda andra arterna (6—7 linier), blek- eller hvitgula (med nå-

got mörkblå köl). Baljorna äro uppräta, uppblåst-äggrunda (kortare

eller längre), omkring 2 linier breda, halft-tvårummiga, håriga.

Växer på Ölands torra och öppna marker (ymnig på Landtbor-

gen och Alvaren) och på några ställen i Småland. — Blommar i Juni,

Juli. — Utbr. Skottland, Skandinavien, arktiska Eyssland; Pyrenéerna,

Alperna, Apenninerna, Karpaterna; Siberien.

Linné anmärkte först, som svensk, denna art på Ölands landt-

borg, 1741, och upptog den, bland sina andra rariora, i Vet. Ak. handl.

för samma år såsom Astragalus campestris minimus. Sedan beskref

han den både i Ölands-Eesan (sid. 51) och Flora Suecica.

3. Lappska Kölsprötan
(Oxytropis lapponica Gaud. — Phaca lapponica Whlnb.)

är dels tilltryckt hårig dels gråluden, och har vanligen helt kort och i

stängellika, 2—3 tum länga grenar delad stjelk; mera sällan är stjelken

3—4 tura och enklare (nedtryckt); rotstocken stark och träig, icke

sällan tuvigt grenad. Bladen äro 10—12-pariga, med nästan lansett-

lika, nära liniebreda småblad. Blomklasarne äro korta, 6— 12-blom-

miga; deras skaft bli slutligen dubbelt längre än bladen. Blommorna

äro blekt violettröda, nästan rosenröda, slutligen mörkare (torra blå-

aktiga). Baljorna äro enrummiga, nästan trinda (något trekantigt-),

jemnbreda, riktade nedåt.
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Växer på gräsiga (helst soliga) fjellsluttningar i Lappland och

Herjedalen. — Blommar i Juli. — Utbr. nordliga Skandinaviens, Kärn-

tens, Tyrolens och Schweiz', Piemonts och Lorabardiets alper.

Lappska Kölsprötan liknar temligen mycket Fjell-Kloärtan, men

är mindre och småbladigare med magrare, mindre och luktlösa blom-

klasar; dessutom är kronkölen sprötad och baljan nästan utan skaft

(carpophorura). Bladen äro stundom nära glatta på öfre sidan. Wahlen-

BEKG upptäckte arten, som svensk, under sin Lappska resa år 1807

(vid Virihjaur i Lule-Lappmark). Han beskrifver den i sin Flora Lap-

ponica (såsom Phaca montana) och tillägger anmärkningar om dess

fröbaljas byggnad, hvarvid han också betraktar olikheterna derutinuan

hos de båda närstående slägtena Phaca och Astragalus.

4. VICIE^.

Ståndarne tvåbrödrade. Fröbaljan 1-rummig. Hjertbladen köttigt-

tjocka (kullriga), icke synliga vid groningen utan dolda i marken (icke

gröna). — Bladen parbladiga utan uddblad men i stället vanligen med

klänge.

93. Pisiini L.

Fodret 5-klufvet, de två öfre flikarne kortare. Stiftet knälikt in-

krökt vid basen, trekantigt, med kölen uppåt (under rännlikt) och på

den skägghårigt upptill. Fröbaljan mångfröig.

1. Äkerärtan
(Pisum arvense L.).

En ettårig, klängande, grenig ört med 1—3-pariga blad, stora

stipler och stora, parvisa eller enstaka bladvecks-blommor. Småbladen

äro omvändt-äggrundt-ovala, upptill glest tandade; stiplerna halft-hjert-

lika, vid basen tandade. Kronseglet är stort och bredt, rundadt och

urnupet, blekviolett och strimmigt, kölen nästan hvit; vingarna äro

purpurröda. Fröen äro något kantiga, grågröna och brunfläckiga eller

alldeles brungrå (Gråärter).

Växer mest såsom ogräs på åkrar i södra och medlersta Sverige,

der den odlas; bäst vild (mindre, med alltid enstaka blommor) torde

den vara i sydvestra delen. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. Göta-

rike, södra Norge och Finland, medlersta och södra Eyssland.

LiNNi; anmärkte först Äkerärtan vildväxande (såsom ogräs) vid

ÅUestad i Vestergötland; han beskrifver den i sin Vestgöta-Eesa sid.

107. Fries intygar att växten i det vestliga Götarike (Halland, vestra

Småland) o. a. aldrig odlas, men likväl är ymnig bland Hafra m. m.
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och utgör ett svårt ogräs, som landtraannen förgäfves söker utrota.

"In agris saepe vitiura gravs segetem deprimens" (Fr. Hal].), Jfr också

Fr. Scan., som närmare belyser arten och dess skillnad från den van-

liga odlade Ärtan, för hvars varietet den stundom ansetts (se t. ex.

Afzelii Observ. 1785).

* Gulärtan (Pisum sativum L.), som allmänt odlas i trädgårdar och på åker-

land, uppväxer stundom i deras närhet af spillda frön.

14. liSfttliyrtis L.

Fodret snedt-5-tandadt. Stiftet platt (från ryggen), jeransraalt eller

bredare uppåt, upptill hårigt ofvanpå, under alldeles glatt. Fröbaljan

nästan jeranbred och vanligen platt.

Mångåriga (våra), klängande örter med teraligen krypande "rötter",

helbräddade småblad och klasvisa blommor.

1. Hafsvialen eiier Strandärtan
(Latliyrus niai-itimus Big. 181^4. — Pisum maritimuin L.)

är vanligen glatt och blåaktigt grön, mera sällan hårig, och har mer-

endels nära fotslåug eller längre, trekantig stjelk, 3—6-pariga blad med

stora stipler, och prydliga, violettröda, 5—10-blommiga klasar på skaft

nära lika långa som bladen. Småbladen äro merendels ovala eller vigg-

likt-elliptiska, trubbiga med kort udd, nätådriga, icke sällan vexelvisa;

stiplerna hjertlikt-pillika, nedtill tandade, nästan lika stora som små-

bladen. Kronseglet är mest i tum bredt, violettrödt; vingarne och kö-

len äro mera blåaktiga. Stiftet står rakt (vinkelrätt) upp. Baljorna äro

platta, slutligen glatta.

Växer på sandiga eller grusiga hafsstränder i Skåne (här och der),

Bohuslän (Strömstadstrakten), norra Halland (Whlnb.), Södermanlands-

skären, i Norrland och (ymnigast) Vesterbotten. — Blommar i Juli och

Aug.; mognar i Aug., Sept. — Den norrländska växten är i allmänhet

mindre och hårigare än den sydligare. — Utbr. inom Europa nästan

endast Skandinavien, norra Tyskland, Holland och Brittanien; dessutom

Island, Kamtschatka och östra Siberien, arktiska vestra Amerika.

Såsom betesväxt är väl Strandärtan lika god som Ärtväxterna i

allmänhet, särdeles der den växer frodigt, såsom i Köpinge- eller Svens-

torps-åns gamla fåra (öster om Ystad), hvarest den bildar "likasom en

verklig ärtåker" (Whlnb.). Fröen "torde väl icke kunna komma i fråga

till en behagligare ärtsoppa, men deras skal äro annars tunna och kär-

nan nästan så hvit som i goda ärter, hvarföre de ock såsom nödbröds-

ämne eller rättare såsom nödföda måste komma som närmast intill van-

liga odlade ärter". Också lärer man stundom för sådant ändamål till-



134

gripit dera t. o. m. i det rika England. Redan Linné föreslår Strand-

ärtans odling, hvilken, säger han (Flora Lapponica), borde bli vigtig

för nybyggare och andra i Lappland boende, då växten både är mång-

årig och härdig och lemnar "ärter", hvilka med ringa besvär lemna en

nästan lika god spis som de vanliga odlade.

Strandärtan var en bland de tre märkligare svenska växter, som

O. RuDBECK d. ä., i torkade exemplar, skickade till Petiver i England

och hvilka denne bestämde och benämnde i Raji Historia Plantarura;

han kallar den Pisum Laponicum litoreum etc. Linné anmärkte den

under sin lappska resa (1732), i Österbotten (Fl. Lapp. o: Pisum ma-

rinum); Kalm, tio år senare, i Bohuslän; den sednare nämner den,

bland de andra "rara örter" som han funnit derstädes, i Vet. Ak. handl.

1743. Wahlenberg lemnade i sin Flora Lapponica en hittills nästan

saknad närmare beskrifning på växten, men har den ännu såsom en

Pisum-art. Fries upplyste i Flora Scanica, efter en 1828 i Ystad

"scrupulose" anställd undersökning och jemförelse med Kärrvialen, att

Strandärtan bör tillhöra slägtet Lathyrus.

2. Vingvialen
(Lathyrus heterophyllus L.)

har bredt och nästan hinnaktigt tvåkantade (vingade) stjelkar och blad-

skaft, 1—2-pariga blad med stora klangen och stipler lika breda som

eller bredare än stjelken, samt rika, rosenröda blomklasar på icke sällan

5—7 tum långa skaft. Småbladen äro något riktade nedåt, elliptiskt-

lansettlika eller sraalt-lansettlika, på undersidan blåaktiga; stiplerna halft-

pillika, långa och l tum breda. Fodrets nedersta tand är längre än

pipen. Kronseglet är i tum bredt och mörkare än kölen. Stiftet är

bågkrökt. Baljorna bli ända till 3 tum långa. Stjelken blir 2—

3

alnar lång och (med kanterna) icke sällan 4 linier bred.

Växer på ängsbackar och i steniga lundar på några ställen i

Skåne (sälls.), Småland och Östergötland; i Västergötland (ymnig vid

de större bergen); i Nerike och på Gotland (sälls.). — Blommar i

Juli och Aug. — Utbr. Danmark, Sverige, Finland, medlersta Ryss-

land, norra och medlersta Tyskland, Ungern, Siebenbiirgen, Tyrolen,

Schweiz, Jura, Dauphiné, norra Italien, Sardinien.

Under sin bohusländska resa (1742) faun Kalm denna ansenliga

och vackra växt vild vid Kinnekulle, der den kallades Vestgöta-Höfrö.

Linné anmärkte Vingvialen första gången, likaledes vild, vid Mösseberg

och beskrifver den i Vestgöta-Resan sid. 75.
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3. Skogsvialen
(Lathyrus silvestris L.)

har 2—3 alnar långa, tvåkantade (vingade) men smalare, omkring 2

linier breda, stjelkar, 1-pariga blad med smalkantade skaft och klangen

kortare än de vanligen 3—5 tum långa, långt-lansettlika och spetsade,

nästan svärdlika, 3-nerviga småbladen. Stiplerna äro smalare än stjel-

ken. Blommorna äro mindre än Viugvialens och icke sä prydligt röda.

Fodrets 4 öfre tänder äro nästan lika stora sinsemellan; den nedersta

tanden är något kortare än pipen. Baljorna bli nära 2 tum långa

och äro smala; fröen runda, svartbruna.

Växer i bergiga skogar och lundar, på steniga skogsängar och

betesmarker, på ängsbackar, i södra och medlersta Sverige; dessutom i

Ångermanland och på ett par ställen i Helsingland. —• Blommar bäst

under Juli; mognar först mot slut. Aug. eller sednare, och baljorna

sitta ofta qvar med fröen uti till nästa vår. — Småbladen bli stun-

dom kortare och bredare (från | tum till 1^ tum), 5-nerviga, elliptiskt

lansettlika eller ovala (L. latifolius L. fl. suec, L. platyphyllos Eetz.).

— Utbr. nästan hela Europa, i Algerien.

Både denna och föregående art äro bland våra vackraste kläng-

växter, och deras växtlighet är stundom så stark att de kläda hela

busksnår. Färska ätas de af kreaturen (ehuru Linné säger att dessa

icke bry sig om Skogsvialen för dess vidriga lukt). Man har också

föreslagit deras odling på magra och steniga backar, men till hö löna

de sig icke och de torra stjelkarne äro väl hårda.

Såsom vi nyss sett, antog Linné att Skogsvialen utgjorde tvenne

särskilda arter, den ena smal-, den andra bredbladig. Den sednare

kände han (Fl. Suec.) endast från Musön i Bohuslän (Tanum socken),

der den upptäcktes af Kalm (1742). •— Benämningen Lathyrus sil-

vestris förekommer redan hos DoDONseus (1583).

4. Kärrvialen
(Lathyrus palustris L.)

är mörkgrön och har merendels omkring alnshög eller högre, temligen

stadig, tvåkantad (vingad) stjelk, 2—3(—4)-pariga blad med okantade

skaft och violettblå, medelstora blommor. Småbladen äro vanligen nä-

stan lansettlika eller lansettlikt jemnbreda; stiplerna halft-pillika, smalare

än eller lika breda som stjelken. Blomklasarnes skaft äro längre än

bladen. Stiftet står rakt (rätvinkligt) upp.

Växer i kärr, på våta ängar och vid stränder (men icke i Lapp-

land). — Blommar i (Juni,) Juli (Aug.); vanligen nästan utblommad

redan i Juli; mognar i Aug. — Omvexlar med smalt-lansettlika, nä-
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stan jemnbreda (1—Ii linie), och bredt-lansettlika eller ovala (nära ^

tum breda) blad. — Utbr. Europa undant. bl. a. södra Spanien, södra

Frankrike och -Italien, italienska öarne, Grekland, Turkiet; i Siberieu,

på Kamtschatka.

Kärrvialen synes förtjena uppmärksamhet såsom en af de ganska

få ärtväxter, som trifvas på sänka ställen, och det så mycket mera

som den är mjuk och begärlig för boskapen. För dess odling passa

bäst sidländta ängar. (Wahlb.). — Till sitt utseende i allmänhet har

växten någon likhet med Gökärtan (Orobus tuberosus). Eedan Ruppius

upptager den såsom Lathyrus palustris etc.

5. Knölv.ialen

(Lathyrus tubei-osus L.)

har fyrkantig, ovingad, vanligen omkring alusläng eller längre stjelk

(eller stjelkar), 1-pariga blad, halft-pillika stipler och rosenröda, välluk-

tande blomklasar på skaft längre äu bladen. Småbladen äro smalt-

elliptiska eller något oravändt-äggrunda. Blomklasarne endast 2—6-

bloramiga, men blommorna temligen stora. Stiftet är bågkrökt. Bal-

jorna äro kuUriga. Fröen mogna sällan. — Rotens långa och trådlika

grenar alstra vid sidorna nästan tapplika och smalt svansade, nära

tumslånga, utvändigt svarta, inuti hvita knölar (o: Jordnötter, Jord-

möss).

Växer på åkrar (och ängar) på några enstaka ställen i Skåne,

Östergötland, Södermanland och Upland, troligen icke egentligen in-

hemsk utan utkommen ur trädgårdar, der den sedan äldre tider odlats

för sina ätliga rotknölar (vanligen under det holländska namnet Ar-

dacker, egentligen Aardackers). — Blommar i Juli, Aug. — Utbr.

Europa undant. det nordligaste och Brittanien, Portugal, södra Italien

och italienska öarne, Grekland; i Algerien, Caucasien, vestra och södra

Siberieu.

Knölvialen är ganska vacker med sina klart rosenröda, bra syn-

liga blommor, hvilka lukta väl och efterträda hvarandra under en längre

tid. Den är dertill en ypperlig foderväxt och ganska härdig. Mest

bekant är den likväl för sina rotknölar, hvilka kunna liknas vid pota-

tes, men äro läckrare, så att de till smaken komma närmast äkta ka-

stanier. Då man skall nyttja dem böra de först förvällas; huden loss-

nar då så att de lätt kunna skalas. De kunna ätas både kokta och

stekta och dessutom beredas till mjöl och gryn, hvarutinnan de äro

mera gifvande än potates.

Fries upptog Knölvialen bland vår Floras Novitier sedan Ahnfelt

anmärkt den ymnig bland säden (icke odlad) vid Romeleklint i Skåne.
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6. Ängsvialen
(Lathyrus pratensis L.)

är spensligare än de andra arterna, vanligen lifligt grön, och har mer-

endels fotshöga eller högre, fyrkantiga, ovingade stjelkar, 1-pariga blad,

pillika eller snedt-pillika stipler och gula, mest 5—8-blommiga klasar

på skaft omkring dubbelt längre än bladen. Småbladen äro lansettlika,

jeranbredt-lansettlika eller aflånga, (3—) 5-nerviga, icke mycket bredare

än stiplerna. Blommorna äro medelstora. Fodertänderna omkring lika

långa som pipen. Kronbladen äro rent gula utom seglet, som midtpå

är mörkt-gråstrimmigt. Stiftet står rakt (vinkelrätt) upp. Baljorna äro

tumslånga eller kortare. — Rottrådarne bära några helt små, bruna,

rundade knölar.

Växer på ängar och skogsbackar, vid gärdesgårdar och stränder,

till Umeå och Jemtlaud, allm. — Blommar i Juni, Juli eller längre;

mognar från slut. Juli (Aug., Sept.). — Vanligen är örten något hårig,

med små och tilltryckta hår, men omvexlar än nästan glatt än (på

torra, soliga ställen) täthårig, och blir på öppna skär gråluden (Fr.

No v.). — Utbr. nästan hela Europa; i Algerien, Abyssinien, Caucasien,

Siberien, på Grönland och Island.

Denna art är en bland våra allmännare Fjärilblommor, och då den,

såsom vanligen händer, uppträder sällskapligt men ändå icke utesluter

andra växter, gör den med sin rika och länge varande blomning en

ganska god verkan bland andra ängsblommor och gräs. Dertill är Ängs-

vialen en god foderväxt såsom varande både bladrik, hög och tät,

hvarigenom den blir ganska tjenlig på ständiga, helst buskiga, ängar.

(Praestans in pratis pabulura sed respuit aprica : L.). Hos kor ökar

den mjölkens både mängd och godhet. Kycklingar och sraåfoglar äta

gema fröen.

Genom sina gula blommor utmärker sig Ängsvialen strax från

sina samslägtingar. Den kallas derföre också Gulvial. I somliga

norrländska landsorter skall den benämnas Wele eller Wedel, men i

medlersta Sverige (såsom Upland) torde det vanligaste namnet vara

Gigalsärta (också Gubbtand). Benämningen Gräflingshö lärer

vara gängse mest i Nerike. — Redan Rivinus (1691) upptager växten

såsom I/athyrus pratensis. — Fries anmärker att, i likhet med denna,

också andra Ärtväxter (t. ex. Humleklövern, Ängsklövern) invid hafvet

erhålla en rikare, tätare hårbeklädnad, under det andra der tvertom bli

glattare (Alsinaceae, Cruciferse).
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t5. Orobu» L.

Fodret snedt-ö-tandadt. Stiftet jemnsmalt eller något bredare

uppåt, plattadt (från ryggen), på öfre sidan hårigt (upptill). Fröbaljan

nästan jeranbred, trind eller temligen trind.

Mångåriga, icke klängande, nästan uppräta, glatta örter (våra)

med temligen krypande "rötter", helbräddade småblad ocb (hos våra)

rosen- eller violettröda, medelstora blommor i långt skaftade klasar;

bladen sluta i en liten mjuk udd (klanglösa).

1. Yippärtan
(Orobus niger L.)

blir icke sällan nära alnshög (eller högre) och mycket grenig, är blå-

aktigt grön (men örten svartnar då den torkas) och har kantig, något

vinkel(zigzag)krökt stjelk, mest 6-(5—8-)pariga blad, äggruudt-aflånga,

uddtrubbade, under matt-blågrå småblad och lansettlikt-syllika, spetsade

stipler, ds nedre halft-pillika och nående de nedersta småbladen. Blom-

morna äro temligen blekt röda med mörkare ådror på seglet. Baljorna

långa, mångfröiga.

Växer i lundar (helst steniga) och på ängsbackar i södra och

medlersta Sverige. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. Europa undant.

det allra nordligaste samt England, Irland, Italiens och Greklands öar;

i Caucasien.

Med sitt rika och lätta bladverk och sin temligen höga, nästan

buskiga stjelk, är Vippärtan en rätt prydlig växt, men blir vid tork-

ning alldeles svart. Liksom Ärtväxterna i allmänhet, ätes den gerna

af både boskap och häst. Roten smakar sötaktig, nästan som lakrits,

och räknas bland bättre nödbrödsämnen.

2. Yärärtan
(Orobus vernus L.)

är 5—10 tum hög, lifligt grön, nästan enkel, med nedtill trubbigt 4-,

upptill 3-kantig (något tvåkantad) stjelk, 2—3(—4)-pariga blad och 4

—

8-blommiga klasar. Småbladen äro spetsadt-äggrunda eller äggrundt-

lansettlika, omkring 11 tum långa (större än hos de båda andra ar-

terna), svagt-hårbräddade, under glänsande-blekgröna; stiplerna halft-pil-

lika, spetsiga, stora men vanligen kortare än bladskaftet. Blommorna

äro i början klart röda eller violettröda, slutligen (vissnade) blå- eller

grönaktiga.

Växer i lundar och löfskogar, helst vid skuggiga berg och klip-

por, upp till Ångermanland och Jemtland, mest i de östra landska-

perna, vid vestkusten obetydligt. — Blommar i Maj eller till ini Juni;
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moguar mot slut. Juni och i Juli. — Utbr. Europa undant. Brittanien,

Portugal, Italiens öar, Grekland; i Caucasien, Siberien.

Denna art utgör en bland de täckaste vårväxterna både genom

sina blommors klara purpur och den lifliga, nästan glänsande grönskan

hos bladen, hvilka äro helt tunna, i början nästan genomskinliga. Vack-

rast äro blommorna strax innan de riktigt utslagit, medan det starkt

purpurröda seglet ännu täcker dem. Sedan bli de mera violetta och

slutligen smutsigt blåaktiga. Hvar enskild blommas fägring räcker icke

länge; de nedre blommorna äro först förbi. Vårärtan är den tidigaste

arten i slägtet, och vanligen börjar den redan före gökens ankomst att

pryda de då ännu temligen gråaktiga hassellundarna. Liksom nästa art

får den derföre ofta heta Gökmat. Såsom Wahlenberg anmärker, är

Vårärtan en egentligen östlig växt, ymnigast i Eyssland och Siberien,

tillhörande den mera kontinentala (för oss östliga) vegetationen, som

utmärker sig med starka, isynnerhet röda, blomfärger. "Östern har af

ålder varit purpurns och grannlåternas fosterland". Så är Vårärtan

ymnig i hela östra Sverige till och med Upland, nordligare sällsynt till

Ångermanland, der den upphör att växa. Men "mot vester blir den

mer och mer sällsam, så att den förekommer nästan endast på kalk-

berg, som äro de för växterna i allmänhet mest gynnande localer, och

på hvilka de derföre i alla riktningar längst fortgå: såsom i Jemtland

kring Storsjön, i Dalarne vid Osmundsberget och Boda kapell, i Verm-

land vid Persbergs grufvor, i Vestergötland på Kinnekulle", I geogra-

fisk utbredning öfverensstäramer således Vårärtan med Lundskeplingen

(Melampyrum nemorosum), hvilken sednare pryder det östligare Sveriges

lundar. Denna och andra iakttagelser lära oss "att i växtgeografien

liksom i annan geografi draga icke allenast latituds- utan äfven longi-

tuds-linier", hvilka temligen noga utvisa klimatet. Detta vore redan en

nytta af Vårärtan. En annan är dess fägring, som bidrager "att

underhålla den liflighet eller det lefnadsnöje i naturen, som är så nöd-

vändigt och så vida skiljdt frän konstlade praktbehofver". För öfrigt

märker man att "de vingade honingssugare, som måhända utgöra en

närmare länk intill växterna, alldeles söndertugga dennes blommor för

att komma åt deras sötma". Boskap och hästar tycka mycket om hela

örten. I Östergötland o. a. lärer den kallas Kråkärter.

3. Gökärtan
(Orobus tuberosus L.)

är 6—10 tum hög, blåaktigt grön och glanslös, och har nästan enkla,

fyrkantiga, tvåeggade (smalt-vingkantade) stjelkar, 2—4-pariga blad och

2—4-bloramiga klasar. Småbladen äro merendels aflångt-lansettlika,
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lansettlika eller långt ovala, äldre icke sällau nästan elliptiska, med udd,

under gråblå; stiplerna äggrundt-halft-pillika, nedtill tandade, nästan lika

långa som eller något längre än bladskaftet. Blommorna äro strax de

utslå rosen- eller blåröda med mörkare ådror, men bli snart grönblå.

Baljorna äro tumslånga, vanligen 3—6-fröiga. — Rotstocken är svart-

brun, hård och vid lederna uppsvälld till rundade (ärtstora) eller oregel-

bundna (och större) knölar; rottågorna bära icke sällan små och köttiga

knölar.

Växer på skogs- och ängsbackar samt torra betesmarker, upp till

Ångermanland. — Blommar i Maj eller Juni; mognar i (Juni,) Juli.

— Bladen bli stundom (särdeles på soliga eller sandiga ställen) helt

smala, jemnbreda. — Utbr. Europa undant. det allra nordligaste och

Italiens öar, Grekland (och Turkiet).

Också en bland de egentliga vårväxterna (o: Gökmat), men mindre

täck än föregående art. Man skulle kunna säga att den till ersättning

har sitt bestånd bättre tryggadt genom sina rotknölar, hvilka utgöra

lika många näringsupplag. Dessa knölar äro stärkelserika, med söt-

aktig, icke obehaglig, smak, och bli genom kokning ändå smakligare.

De utgöra sålunda ett ganska godt nödbrödsämne. För öfrigt är Gök-

ärtan en särdeles god betesväxt. I likhet med åtskilliga andra, till

samma ordning hörande växter, får också denna, för blommans skapnad,

icke sällan heta Gubbtand o. d.

16. Vieia L.

Fodret snedt-5-tandadt. Stiftet nästan trådlikt, något plattadt

upptill och der rundtorn m. e. m. hårigt eller endast under skäggigt

(nästan vinkelrätt uppkrökt). Fröbaljan snedt-sprötspetsad. — Klän-

gande örter vanligen undant. sista arten.

a) Blommorna i långt skaftade klasar. Baljorna hängande, de-

ras skal nästan jemna på insidan (Cracca Riv.).

1. Ärtvickern
(Vicia pisiforiuis L.)

är mångårig, storväxt (icke sällan ett par alnar eller mera), något ärt-

lik, alldeles glatt, med nästan fyrkantiga, stadiga stjelkar, få- (nästan 5-)

pariga blad och hjertlikt-(triangellikt-)äggrunda, svagt urnupna, något blå-

gröna småblad, de nedersta på stjelken (täckande de halft-pillika, helbräd-

dade eller bugttandade stiplerna), tumslånga, nära tumsbreda, de andra

smånigom mindre; klängena greniga. Blommorna äro talrika men relativt

temligen små, i början grönaktiga, sedan gröngula. Stiftet är hop-
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tryckt från sidorna, hårigt rundtora (nästan från midten). Baljorna äro

nära tumslånga och 3 linier breda, spetsade, bredbasiga, gulaktiga.

Fröen 4—6, bruna, lika små ärter.

Växer på skogiga och buskiga backar och berg i Östergötland

(särdeles i sydöstra delen och på Omberg) och på Hunnebergs södra

sida. — Blommar i Juli; mognar i Aug. — Utbr. medlersta och östra

Europa, Götarike, södra Norge; Caucasus.

Ärtvickern utmärker sig mest genom sin stora och stadiga växt och

sina stora, med vår vanliga Ärtväxts temligen lika, blad. Också heter

den hos de gamle botanisterna (Bauhinus, Clusius) Pisum silvestre

(perenne). Deremot äro blommorna föga större än t. ex. Kråkvickerns,

blekgula och derigenora mindre vackra. — Enligt Eetzius (1806) hade

Afzelius först hos oss iakttagit denna växt, troligen vid Hunneberg,

der den sedermera också anmärktes af Herrar Wrangel och Forselles

(Wikstr. Vet. Ak. handl. 1824). Fries (Novit.) och Rosén (Whlnb.

Fl. Suec.) funno Ärtvickern i Östergötland,

2. Buskvickern
(Vlcia duiiietoruin L.)

är mångårig, nästan glatt och lifligt grön, smärt och mycket klängande

(ända till 3 alnar eller mera), och har nästan vingkantade stjelkar, (2—

)

4—5-pariga blad, äggrunda, tumslånga och nära ^ tum breda småblad

(de nedersta tätt närmade till stjelken), halfmånlika, sylspetsadt-tandade

stipler och 6—8-blommiga klasar. Blommorna äro rosenröda, temligen

stora. Fodrets tänder korta, triangellika, de nedre endast något längre.

Stiftet är hoptryckt från ryggen, upptill rundtorn hårigt, men under

skäggigt och ofvanpå nästan glatt. Baljorna äro omkring ^ tum långa

och 4 linier breda, slutligen gulbruna, omkring 6-fröiga, smalbasiga.

Växer i busksnår och lundar, i södra Skåne (sälls.), Halland (ett

par ställen), vid Stegeborg i Östergötland och vid Stockholm. — Blom-

mar i Juli och Aug. — Utbr. medlersta och östra Europa, sydligare

Sverige, Danmark, södra Fraukrikc, Italien; Siberien; (N. Amerika).

Buskvickern liknar närmast Ärtvickern, och har också, till ört-

ståndet, en viss likhet med den vanliga odlade Ärtan. Dess storlek

berättigar den verkligen till den benämning, som den erhållit i Bau-

hins Pinax (1623): Vicia maxima dumetorum. Leche anmärkte den

först sora svensk (vid Krageholm i Skåne).

3. Skogsvickern
(Vicia silvatica L.)

är mångårig, glatt, slankig och mycket klängande (2—3 alnar), med

stora och ganska greniga klangen. Bladen äro omkring 8-pariga, små-
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bladen äggrundt-aflånga eller -elliptiska, trubbiga med en kort udd,

tunna och vackert gröna och -ådriga, nära 2i linier breda. Stiplerna

halft-pillikt-halfmånlika, borstlikt inskurna. Klasarne äro glest-mång-

bloramiga, slaka, och bli slutligen längre än bladen. Blommorna tem-

ligen stora, hvita eller hvitaktiga, med vackert blåstrimmigt segel (och

mörkviolett kölspets). Fodrets tänder äro syllika, de nedre längre, men

alla knappt så långa som pipen. Stiftet är plattadt från ryggen, rundt-

ora småhårigt (nästan från midten). Baljorna äro jemnbredt-lansettlika,

svarta, till 1^ tum långa och 3 linier breda.

Växer i löfskogar (helst bergiga eller högländta), lundar och busk-

snår, upp till Vesterbotten och Lappland (icke allm.). — Blommar i

(Juni,) Juli till kring raedl. Aug. ; mognar mest i Aug. — Utbr. Brit-

tanien och Europas alla norra, medlersta och östra länder, södra Frank-

rike, Piemont, Corsica, Sardinien; Siberien.

Skogsvickern är en bland de täckaste Vickerarterna och en pryd-

nad för de skogar och lundar, mot eller i hvilkas träd och buskar den

uppklänger med sina rankiga stjelkar, sprider sitt lätta bladverk eller

hänger sina vackra, rika blomklasar. Den växer alltid bäst i skugga.

— Fröen ätas af höns och andra foglar.

4. Laddvickern
(Vicia villosa Eth. — Vicia Cracca segetum L.)

är tu- (eller ett-)årig, temligen långt och nästan ulligt hårig, och har

slankig, omkring alnslång stjelk, 6—8-pariga blad och täta, purpur- och

blåvioletta, prydliga blomklasar, hvilkas skaft äro omkring lika långa

som bladen. Småbladen äro aflångt-lansettlika; stiplerna halft-spjutlika,

större än hos nästa art. Blommorna äro temligen stora; kronseglets

klo är omkring dubbelt längre än skifvan; vingarne bleka. Fodrets

nedre tänder äro syllika och mycket längre än de båda andra men

kortare än pipen. Stiftet är hoptryckt från sidorna, upptill nästan

rundtom tätludet. Baljorna nästan rutlikt ovala, 3—6-fröiga, med ett

eget, med foderpipen lika långt skaft (carpophorum).

Växer på åkrar bland säden, särdeles råg, upp till Ångermanland,

Herjedalen och Jemtland, men mest i de södra och medlersta land-

skaperna. — Blommar bäst i (Juni,) Juli. — Utbr. Europa undant.

det allra nordligaste och Brittanien, Portugal, Spanien, Greklands öar.

Redan i Bauhins Pinax (1623) upptages denna och de båda nästa

arterna såsom särskilda och Celsius, i sin Förteckning öfver Upsala-

växterna (1732), urskiljer, såsom Cracca segetum, den endast på åkrar

växande Luddvickern från den vanliga Kråkvickern. Linné och sednare

botanister inbegrepo den under Vicia Cracca eller upptogo den på sin
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höjd såsom varietet af denna. Fries antog, först i Flora Hallandica,

Eoths bestämning, beskref arten och belyste den sedan närmare i No-

vitierna. — Luddvickern kan, der den växer yppigt, bli ett temligen

elakt ogräs. Liksom nästa arts, kallas också dennas frön icke sällan

Tranärter. Egenskaper och användning äro desamma hos båda.

5. Kråkvickern
(Vicia Cracca L.)

är mångårig, kort och nästan tilltryckt hårig (icke sällan temligen grå-

aktigt), och har slankig, ofta alnsläng stjelk, 8—10-pariga blad och

violettblå eller nästan blå, stundom hvita, täta blomklasar, hvilkas skaft

äro omkring lika långa som bladen och något slaka. Småbladen äro

vanligen lansettlika eller aflånga; stiplerna halft-spjutlikt-jemnbreda. Blom-

morna äro nära dubbelt mindre (kortare) än hos Luddvickern emedan

kronseglets klo är kort (icke längre än skifvan). Fodret liknar dennas.

Stiftet är hoptryckt från sidorna, upptill rundtom småludet. Baljorna

äro nästan jemnbreda och temligen trinda, 6—10-fröiga; deras skaft

(carpophorum) är kortare än foderpipen. Fröen äro klotrunda, gröu-

bruna, stora som hampfrön.

Växer i skogsmark och busksnår, på betesmarker, ängs- och åker-

kanter, gärden, upp till Vesterbotten och Pite-Lappmark (allm.). —
— Blommar nästan hela sommaren (mest Juli och Aug.); mognar mest

i Aug., Sept. (från slut. Juli). — Bland högre gräs, särdeles på strand-

ängar, bli småbladen stundom helt smala, nästan jemnbreda. — Utbr.

nästan hela Europa, i Barbariet, Caucasien, Siberien; på Karatschatka,

Grönland och Island.

Kråkvickern är en bland våra vanligaste Fjärilblommor och gör,

särdeles der den kan uppklänga på buskar eller andra stöd, en ganska

god verkan med sina ljusblå blomklasar och mångpariga blad. Den

kallas också Fogelvicker. Liksom hos flera andra Vickerarter, är

också hos denna örtståndet slem- och sockerrikt, hvadan det med be-

gärlighet ätes af boskapen; det passar både till grönfoder och hö. Vill

man odla Kråkvickern, bör detta helst ske tillsammans med något högre

grässlag eller någon stadigare ärtväxt till stöd åt denna. På ängar

hindrar den, genom sin täta växt, mossbildning. Men det är egent-

ligen dess vanligtvis temliga frodighet och bladrikhet, jerate dess begär-

lighet för kreaturen, som bestämmer Kråkvickerns värde såsom foder-

växt. Fröen, hvilka vanligen kallas Tranärter (också Musärter), ut-

göra en omtyckt spis för höns, dufvor o. d., hvilka kunna födas der-

raed. De kunna äfven användas som nödbrödsämne eller i dyr tid ma-

las och blandas med sädesmjöl.
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Kråkvickern är den växt, som Rivinds (1691) närmast benämnde

Cracca (hvadan artnamnet), hvilket ord åter tyckes vara förvridet af Theo-

phrasti aQuxog.

* Vicia tenuifolia Rth. liknar temligen den vanliga Kråkvickern, men är större

och storblommigare (blommorna välluktande), med stadig stjelk, 10— 14-pariga blad,

uppräta och längre klasskaft; kronseglets skifva dubbelt längre än klon; baljorna 6—9-

fröiga, smånigom smalnande till ett med foderpipen lika långt skaft (carpophorum). —
Växer på ängsbackar och åkerrenar (sälls. eller temligeu sälls.) i Skåne, Öster- och

Vestergötland, på Oland och Gotland. — Blommar nästan hela sommaren. — Fr. Nov.

6. Bladvickern
(Vicia cassubica L.)

är mångårig med krypande rotskott, nästan upprat och stadig, cmkring

fotshög, sraåluden stjelk (eller stjelkar), tätt mång- (omkring 12-)pariga

blad med långa, greniga klangen, och violettröda blomklasar, hvilkas skaft

äro något kortare än bladen. Småbladen äro jemnbredt-elliptiska (nä-

stan aflånga) men bredare nedtill, sraåhåriga; stiplerna halft-pillikt-

lansettlika, nästan helbräddade. Fodrets nedre tänder äro syllika och

mycket längre än de båda andra. Kronkölen är blekröd. Stiftet hop-

tryckt från ryggen, upptill rundtorn småludet (nästan glatt). Baljorna

äro korta (knappt ^ tum) och breda, nästan rutlikt ovala, 1—2-fröiga,

gråbruna.

Växer i torra, bergiga eller steniga lundar och busksnår i södra

och medlersta östra Sverige till Stockholm, men icke på Gotland. —
Blommar i Juni eller Juli (och Aug.); mognar i Aug,, Sept. — Utbr.

Europa undant. det allra nordligaste och Holland, Belgien, Portugal,

Spanien, Corsica, Sardinien, Grekland; i Caucasien.

Bladvickern är, såsom denna benämning antyder, bl. a. utmärkt

genom sina många, långa och täta småblad. Gamle Plukenets phras

uttrycker annars bra artens egenheter: Vicia multiflora cassubica fru-

tescens siliqua lentis (Vickern den mångblommiga, cassubiska, buskiga,

med linsbaljan). Artnamnet kommer af Cassuben, en del af Hinter-

Pommern. E. Rosén anmärkte först växten, som svensk, vid Dahlby

nära Lund (Obs. Bot. 1749). D:r Montin fann den i Halland, mellan

Halmstad och Sperlingholm, enligt Retzii Observationes I, 1779.

Såsom foderväxt förtjenar Bladvickern uppmärksamhet för sin fler-

årighet, sin bladighet och tätgrenighét; dessutom för sin förmåga att

utan stöd hålla sig upprätt; deremot blir den fortare styf eller träig

(Wahlb.).

b) Blommorna enstaka, parvisa eller i korta klasar. Fröen mera

intryckta i baljskalen och dessa derigenom mera gropiga på

insidan (Vicia Riv.).
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7. Traovickern
(Vicia sepiiiiii L.)

nr mångårig med krypande rotskott, m. e. ni. hårig, och har temligeu

uppräta och nästan enkla, vanligen 10— 15 tum höga stjelkar, 5—8-

pariga blad och 3—5(—8)-bloramiga, korta och kort skaftade klasar.

Småbladen äro aflångt-äggrunda, trubbiga (med udd); stiplerna halft-

pillika, tandade. Blommorna äro ensidiga, rödvioletta eller gråblå med

mörkådradt segel (fodret grå- eller brunaktigt-raörkviolett). Fodertän-

derna äro sylspetsade, de nedre nära dubbelt längre än de båda andra.

Stiftet är något hoptryckt från ryggen, upptill skäggigt, under annars

glatt. Baljorna äro uppräta, med eget skaft (carpopborum), platta, slut-

ligen svarta; icke sällan utbildas endast 1 eller 2 i hvar klase. Fröen

runda, svartaktiga.

Växer i lundar och skogar, på skogsängar (o: Buskvicker,

Lund vickar), vid gärdsel och häckar, upp till Ångermanland och

Jämtland (allm.). — Blommar i Maj, Juni till omkring medl. Juli; mog-

nar i Juli, Aug. — Förekommer stundom med hvita blommor. — IJtbr.

Europa undant. Portugal, Italiens öar, Grekland; i M. Asien, Caucasien,

Siberien.

Tranvickern uppträder vanligen sällskapligt, sä att den pä somliga

ställen i lundarne bildar en temligen väsentlig beståndsdel i växttäcket.

Den ätes, liksom de öfriga Vicker- arterna, ganska gerna af boskapen och

gör betet begärligare för densamma, i hvilket hänseende den har sitt

största värde i sin tidiga utveckling och sin ända inpå hösten var-

aktiga grönska. Fröen kallas vanligen Tranärter. Redan Bauhinus

(1623) och RiviNUS (1691) upptaga växten under benämningen Vicia

sepiura (etc).

* Fodervickern (Vicia sativa L.). Ettårig, temligen storväxt, med 5— 7-panga

blad, halfmaDlika, inskuret-tandade stipler, parvisa, violett-purpurröda blommor, uppräta,

ludna, gulbruna, platta baljor och hoptryckt-klotrucda frön. Odlas och växer också på

åkrar o. d. såsom ett slags ogräs.

8. Sommarvickern
(Vicia angustifolia Rtli. — Vicia sativa ^ nigra L.)

är ettårig, nästan glatt, spensligare och merendels mindre än Foder-

vickern (vanligen 8—12 tum), och har 2—5-pariga blad och nästan

alltid parvisa (sällan enstaka), vackert mörkröda blommor. Småbladen

äro nästan jeranbreda eller smalt aflånga eller de nedre vigglikt-hjert-

lika; stiplerna hälft pillika, (inskuret) tandade. Fodrets tänder äro nä-

stan lika stora, syllika, kortare än pipen. Stiftet är något hoptryckt

Nyman. Sv. Fanerog. II.
^"
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från ryggen, upptill skäggigt under, annars glatt. Baljorna äro ut-

stående, svagt sraåludna, slutligen glatta och svartaktiga; de sakna skaft

(carpophorura); fröen äro klotrunda.

Växer än (och mest) på åkrar bland säd (högre, enklare och upp-

rätare, likare Fodervickern o: V. segetalis Th.), än på torra backar, gär-

den och sandiga eller grusiga (betes)marker (lägre och vanligen utbredt

grenig, mera lik nästa art o: ^^ Bobartii Först.), i södra och raedlersta

Sverige. — Blommar i (Maj,) Juni och Juli; mognar mest i Aug. —
Utbr. nästan hela Europa, Caucasien.

Redan RiviNus kände denna art och upptog den såsom Vicia an-

gustifolia (1691).

9. Yårvickern eller Yialvickern
(Vicia lathyroides L.)

är ettårig, minst bland alla arterna (2—5 tura), vanligen grenig och

utbredd, mera sällan nästan enkel och upprat, något gråaktigt hårig;

den saknar nästan alldeles klangen. Bladen äro mest 2—3(—4)-pariga

med vigglikt-aflånga och urnupna småblad; endast de nedersta äro 1—2-

pariga med nästan omvändt-hjertlika småblad; de sluta vanligen med en

udd, som sällan utväxer till ett enkelt (trådlikt) klänge; stiplerna äro

helbräddade. Blommorna äro enstaka, helt små, violetta. Fodrets tän-

der nästan lika stora, syllika. Stiftet liknar Sommarvickerns. Baljorna

äro temligen stora, stundom nära tumslånga, alltid glatta, slutligen

svarta, utan eget skaft (carpophorura); fröen något tärninglika, prickiga.

Växer på backar och torra betesmarker, särdeles på sandgrund, i

Skåne (icke sälls.), Halland, Blekinge, på Öland, några ställen i Små-

land och Östergötland, vid Stockholm och Göteborg. — Blommar i

April eller Maj, (Juni). — Utbr. Europa undant. det allra nordligaste;

i Caucasien.

Då Linné utgaf sin Flora Suecica kände han icke denna art som

svensk. Såsom sådan anmärktes den först af Retzius i Skåne (Vet.

Ak. handl. 1769).

1 9. Ervuiu L.

Fodret 5-klufvet (nästan lika stort som kronan). Stiftet trådlikt

och nära härsmalt (trindt), upptill nästan rundtom (svagt) sraåludet. —
Ettåriga, spensliga, slankiga och klängande, vanligen greniga örter med

nästan jeraubreda, vanligen trubbiga småblad och mycket små, blåhvita

blommor i långt skaftade klasar.
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1. Duflinsen
(Ervum hirsutuin L.)

blir icke sällan öfver fotslång-, och har 6—9-pariga, sniåhåriga blad, in-

skuret tandade stipler, vanligen 3—6-blommiga klasar, kortare än bla-

den, och ludna baljor. Fodrets tänder äro nästan lika stora, syllika.

Kronan är hvit eller hvitaktig, blåstrimmig. Baljorna äro endast om-

kring 4 linier långa, men temligen utsvällda, sprötspetsade, slutligen

svartaktiga; fröen endast 2, men något stora.

Växer på åkrar o. a. odlad mark, ängar och andra torra ställen,

upp till Vesterbotten och Ume-Lappraark. — Blommar i (Maj,) Juni,

Juli eller längre; mognar mest från och med Juli. — Omvexlar, sär-

deles vid vestkusten, med endast 2-blommiga klasar och spetsiga små-

blad. — Utbr. nästan hela Europa, Caucasien; i Abyssinien, Barbariet,

på Madeira, Canariöarne; i norra Amerika. — På Sicilien mogna bal-

jorna redan i Maj.

Våra vilda Ervuni-arter utmärka sig icke för någon annan an-

vändbarhet än att deras frön duga bra till mat åt dufvor, böns o. a.

tamfogel. F. ö. äro de, i likhet med många andra Fjärilblommiga, goda

betesväxter. Fröen kallas stundom Råttärter.

2. Sparflinsen

(Ervum tetraspermmn L.)

är i allmänhet mindre än Duflinsen men har något större blommor

(nästan hvita med blekviolett segel). Bladen äro 3—5-pariga, glatta,

de nedres småblad vigglika och temligen breda; stiplerua helbräddade.

Klasarne äro vanligen 2(—3)-blommiga, lika långa som bladen. Fo-

drets tänder äro olika, de nedre syllika, de andra triangellika och kor-

tare. Baljorna äro rundade i spetsen, glatta, slutligen gulaktiga, längre

än Duflinsens och 4(—6)-fröiga, men fröen äro mindre.

Växer på åkrar, gärden, ängsbackar o. d., i södra och medlersta

Sverige. — Blommar mest i Juni och Juli; mognar vanligen med Juli.

— Omvexlar, särdeles i steniga busksnår, med enstaka blommor och

helt smala, spetsiga småblad. — Utbr. Europa undant. det allra nord-

ligaste och Portugal, Grekland, Turkiet; i Caucasien, vestra och södra

Siberien, Barbariet, på Canariöarne och Madeira, i Canada.

Såsom nyss nämndes, utgöra också Sparflinsens frön en för åt-

skillig tamfogel lämplig spis. Båda våra Ervum-arter upptagas redan

i Bauhins Pinax, 1623 (Vicia segetum etc).

* Matlinsen (Ervum Lens L.), som är temligen stor och stadig, med breda,

nästan rutlika baljor och kretsrunda, hoptryckta (tvåkullriga) frön, odlas och träffas stun-

dom liksom vild, uppväxt af spillda frön.
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f). riEDYSARE^:.

Ståndarne 2-brödrade. Fröbaljan delad på tvären i vanligen flera

rum eller leder (o: ledbalja). Hjertbladen tunna, synliga vid groningen

(gröna). — Bladen parbladiga med uddblad.

«§. Coroiiilla L.

Fodret klocklikt, 5-tandadt, de båda öfre tänderna sammanväxta.

Kronbladens klor tvärt-smala, långa; kölen spetsad. Baljan nästan trind,

men inknipt mellan de slutligen från hvarandra lossnande lederna.

1. Kronärtan
(Coronilla Emerus L.).

En omkring fots- eller alnshög, glatt buske med kantiga, smala,

grå- eller grönaktiga grenar. Bladen äro 3—4-pariga, småbladen om-

vändt-äggrunda, helbräddade. Blommorna äro guldgula, medelstora, och

bilda 2—3-blommiga flockar, hvilkas skaft äro något längre än bladen.

Kronbladens klor äro omkring 3 gånger längre än fodret. Baljorna

äro smala och långt och smalt spetsade, 2—2i tura långa, 4—5(—8)-

ledade. Fröen äro trinda. — Enligt Dir. Stenberg har busken talrika

och utbredda rötter, och nya sådana bildas endast om våren.

Växer på Gotlands och Ölands kalkberg, bäst på skyddade ställen

(sälls.). —
• Blommar vid slut. Juni eller börj. Juli. — Utbr. Europa

undant. nästan hela Skandinavien och Ryssland, Brittanien, Holland,

Belgien, Portugal, Corsica, Sardinien.

Harriset, Ginstarterna och Kronärtan äro våra enda egentligen

buskartade Fjärilblommor. Den sistnämnde är kanske den märkligaste

såsom tillhörande de egendomliga, hos oss mycket sällsynta Hedysareae.

Säkert är att den är ganska täck och väcker uppmärksamhet t. o. m.

i en sådan flora som Gotlands och Ölands. Linné, som 1741 upp-

täckte den, som svensk, på Gotland och beskref den i sin Gotlands-

Resa (sid. 229), säger sig "aldrig trott att denna busken vuxit vild i

Sverige fast 20 botanister sagt det, om jag icke sjelf det sedt". Han

fann den växande "utsatt för kölden på nordöstra sidan af Thorsborgen".

På Öland upptäcktes växten, enligt AHLQVisr, af "Förste Lifmedicus" J.

G. Wahlbom. — Kronärtans lätta bladverk har en behaglig grönska och

de vanligen talrika blommorna utslå nästan alla på en gång, hvilket gör

busken nästan till en praktväxt dåden blommar. Också finner man den

odlad i trädgårdar, ehuru den der är öratålig för köld eller skarpa vår-

froster, hvilka döda de späda grenarne. I sydligare länder blir busken

i allmänhet större, t. ex. på Sicilien ända till 6 alnar. Der blommar

den redan i slutet på Februari, såsom förf. såg den vid Messina bland
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Trädljung (Erica arborea), Sraultronträd (Arbutus Unedo) och Cytisus.

— Fröen innehålla ett bittert och purgerande ämne.

lO. Ornitliopus L.

Fodret rörlikt, 5-tandadt; tänderna nästan lika stora. Kronbladens

klor sraånigom smalare nedåt; kölen trubbig, kort. Baljan plattad,

starkt hopknipt mellan de slutligen från hvarandra lossnande lederna.

1. Klovickan
(Ornithoj)U8 periiusillus L.).

En ettårig, spenslig, småluden, vanligen långt-grenig (flerstjelkig)

och nedtryckt ört; merendels, särdeles under blomningen, är den helt

liten (3—5 tum), men blir också, isynnerhet äldre, större (bortåt 10

tum). Bladen äro 6—12-pariga, med små, nästan aflånga småblad.

Blommorna äro små och bilda 2—5-blomraiga, med ett parbladigt

skärmblad stödda, täta flockar på skaft längre än bladen. Kronan är

hvit med gul kÖl, rödstrimmig. Baljorna äro klo- eller skärlikt krökta.

Yäxer på torra, sandiga backar och betesmarker på Skånes södra

kust mellan Köpinge (Nybrohusen) och Kabusa, Köpingsberg (sälls.). —
Blommar i Juni, Juli. — Utbr. Skåne, Danmark, Brittanien, Holland,

Belgien, Frankrike, Spanien, norra Italien, Schweiz, Tyskland, medlersta

Eyssland, Siebenbiirgen, Croatien (och Barbariet).

RiNGius upptäckte Klovickan, som svensk, 1835 och Fries intog

den i tilläggen till sin Flora Scanica (s. å.) och i Mantissa altera (1839).

* Helghöet eller Esparsetten (Onobrychis sativa Lam., Hedysarum Onobry-

chis L.). En mångårig, icke sällan alnshög ört med mångpariga blad, violettröda och

strimmiga, medelstora blommor i axlika, 2— 4 tums klasar, och 1-ledade och 1-fröiga,

kort taggiga baljor. Förv. på några ställen der den odlats (foderväxt).

LXII. BICORNES.

1. ERICACE^
(sl:igtet Erica L.).

Blommorna 4-taliga. Blomkronan varaktig (vissnande), sambladig.

Ståndarknapparne fastade nära basen, (hos våra) försedda med 2 kamm-,

borst- eller syllika bihang; rummen tätt närmade eller upptill spärrade,

öppnade åt sidorna med en hållik remna under spetsen. Frukten ett

4-rummigt, 4-skaligt fröhus, som uppbrister med odelade mellanväggar.
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*Tr»
' Små ständigt gröna buskar med små och smala, motsatta eller

kretsvisa blad; både blad- och blomknoppar bara.

1. Erica (L.).

Blomkronan 4-tandad, större än fodret. Ståndarne 8. Fröhuset

klot- eller päroulikt; skalen bärande mellanväggarna längs raidten. r^—

Blommorna med 2—3 små skärmar.

1. Klockljungen
(Erica Tetralix L.).

Omkring 5—8 tum hög, med smala grenar och kretsvisa blad.

Bladen äro vanligen 4 i kretsen, utstående, lansettlikt-jemnbreda, omkr.

2 linier långa, mörkgröna, hvitaktigt och körtladt hårbräddade, med

nedvikta kanter. Blommorna äro blekröda (sällan hvita), luta mycket

åt en sida och bilda temligen täta, rundade samlingar. Kronan är (nå-

got äggrundt-) ellipsoidisk, med mynningen nästan sammandragen.

Ståndarknapparne äro inneslutna; rummen spärrade upptill eller till

midten, bihangen borstlika.

Växer i mossar och kärr, på sidländtare hedar, i sydvestra Sve-

rige (norra och vestra Skåne, Halland, Vestergötland, Vermland, Bohus-

län), ymnig, samt m. e. m. spridd i Blekinge, Småland och Nerike. —
Blommar i Juli och Aug. — Utbr. Brittanien, Island, sydligare Skan-

dinavien, norra Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike (utom södra),

Pyrenéerna, Portugal, norra Spanien, medlersta Ryssland, Siebenbiirgen.

Klockljungen är en ganska täck buske. Bien besöka gerna dess

blommor, hvilka allmogen stundom, såsom i Skåne, kallar Kopattar.

Växten upptages redan lios Rudbeck d. ä. (1666) och i Bromelii Chlo-

ris Gothica, 1694 (o: Erica florida, "Ljung med blomma"). F. ö. är

den märklig såsom varande den enda svenska art i det stora Erica-

slägtet, ett slägte, som räknar icke mindre än 450 arter, hvilka till

största delen äro hemma på Gap, men till en icke liten del odlrs i de

europeiska växthusen. Till ersättning ha vi erhållit den vanliga Ljun-

gen, hvilken uppträder så mycket talrikare och är inom Europa så

vidt utbredd, att den ensam troligen intager större sträckor än alla de

capska Erica-arterna tillsaramans tagna.

^, Calluna Slsb.

Blomkronan 4-delad, mindre än fodret, som är kronlikt. Stån-

darne 8. Fröhuset nedtryckt-klotrundt, 4-rummigt, 4-skaIigt; mellan-

väggarne bildade af raidtpelarens kanter. — Blommorna med 6 små
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tilltryckta skärmblad, de 2 yttre bladlika, de 4 inre tunnare och bil

dande liksom ett yttre blomfoder.

1. Vanliga Ljungen
(Calluna vulgaris Slsb. — Erica vulgaris L.)-

En omkring fots- eller nära alnshög, risig buske med hård, svart-

brun rot, motsatta och tätt-4-radiga blad (hvarigenom grenarna, isynner-

het de blomlösa, bli liksom 4-kantiga) samt små men talrika, klas-

visa, ensidiga, glänsande rosenröda (stundom hvita) blommor. Bla-

den äro endast liniestora, smala, trekantiga, med pillik bas; blomskär-

marne alldeles pillika. Blommorna äro ensuraraa i skärmvecken. Både

foder och krona äro färgade, den sednare klocklik. Foderbladen torrt-

hinnaktiga och slutligen inkrökta, inneslutande det lilla (utvändigt hvit-

håriga) fröhuset. Ståndarknapparne äro smalt-äggrunda, tudelade med

parallela rum; bihangen jemnbreda, i spetsen kammlikt sargade. Fröen

äro nätlikt-gropiga, glänsande.

Växer på mager, sandig mark, särdeles på hedar och andra öppna

ställen, men också i skogar och på berg, ymnig, utom på fjellen, der

den saknas i den egentligen alpina regionen. — Blommar bäst i sedn.

Juli, Aug. och är den sist blommande bland våra buskar. — Omvexlar

glatt eller smått hårig. Bladen bli stundom (såsom i skugga) glesare,

längre och utstående. — Utbr. Europa undant. södra Italien, Sicilien

och Sardinien, Grekland (och Turkiet); i nordligaste Amerika, på Island.

Ljungen är bland de allra sällskapligaste växter och tillika en

bland de mest inkräktande. Mångenstädes är det den, som väsentligen

bestämmer hela trakters utseende. Dess mörkgröna blad bli under vin-

tern brun- eller rödaktiga och bibehålla sig länge sådana. Också de

små blommorna äro varaktiga (eternellartade), och Ljungen blir genom

dessa en ganska täck buske. Dessutom lemna de bien en riklig nä-

ring — ja Ljungen utgör under det den blommar, jemte Linden, biens

förnämsta honingskälla, men honingen blir mörk. Då busken blommar

rikligare än vanligt, väntar Isländaren sträng vinter.

Till garfämne vid hud- och skinnberedning är Ljungen användbar

och t. o. m. bland de härtill tjenligaste växter. Också som färgväxt

förtjenar den uppmärksamhet; man har dermed, genom olika behandlings-

sätt, åstadkommit flera vackra bruna, rödaktiga, gula m. fl. färger på

ylle och siden. Rötterna lerana ett starkt material till korgar, och

buskens finare grenar äro bra till klädesviskor. Slutligen har Ljungen

på skoglösa trakter icke ringa värde såsom bränsle, ja den är, såsom

Dybeck anmärker, på vissa orter alldeles oumbärlig, "Dessa orter äro

isynnerhet Bohuslän, delar af Dalsland, Vestergötland, Halland och
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Verrnland. Ljungen utgör vanligen på skoglösa orter därstädes, dels

torkad dels såsom hufvudbeståndsdelen i bränntorfven, folkets förnänasta,

ofta nog enda bränsle, och rättigheten att på annans niark taga ljung

betalas på några ställen rätt väl". Och bekant är densararaas nytta

såsom vinter- och vårfoder ät kreaturen, eller annars vid foderbrist.

Den allmänt utbredda, välbekanta Ljungen erhåller icke sällan

olika benämningar i olika landsorter. Fordna namnet, såsom ännu i

Norge och Danmark, var Lyng (isl. Lin g), och i Bohuslän och Da-

larne (och Helsingland) äro Lyng och Lin g ännu brukliga benäm-

ningar; dessa ord qvarlefva dessutom i buskens norrländska namn

Rostlyng, Rosling och Rossling (o: Bloraljung och Hästljung).

Andra benämningar häntyda på dess ständiga grönska (växande): Grön,

Gröne (Helsingland, Östergötland), Gra un (Gotland), Grann (Orsa),

Gran, Granne (Bergslagen, Gotland; isl. grsenn .- grön). Stundom

kallas den Mo-ris (emedan den älskar sandmo).

2. VACCINIE^
(slägtet Vaccinium L.).

Blommorna 4—5-taliga. Blomkronan lossnande, vanligen sarabla-

dig. Ståndarknapparne fastade nära basen och vanligen med 2 bihang;

hvart rum bildande uppåt ett i spetsen med ett inåt vändt, rundt hål

bristande rör (tvåhornade knappar). Frukten bär under blomman, krönt

med det korta foderbrämet. — Både blad- och blomknoppar täckta.

Bladen m. e. m. breda, vexelvisa.

3. Vaceiiiiuin P.

Blomkronan 4—5-tandad eller klufven. Ståndarne 8 eller 10.

Bäret 4—5-ruramigt. — Uppräta, glatta småbuskar.

a. Myrtilli. Blomkronan vanligast 5-tandad, med tillbakavikta

tänder. Ståndarne vanligast 10; ktiapparne med sporrlika

bihang på ryggen, strängarne glatta. Bären svartblå, söta.

— Bladen ettåriga; blommorna hängande, ensamma eller

parvisa.

1 Odonbusken
(Vaccinium uliginosutn L.)

är fots- eller alnshög eller något högre med utstående, trinda, brun-

aktiga grenar, omvändt-äggrunda, helbräddade, något hårda och blå-

aktiga blad och parvisa eller ensamma blommor, mest ur egna knoppar.

Blomkronan är i början nästan äggrund och slutligen nästan klocklik,
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hvit eller blekt-rosenröd. Bären (Odoii) äro något långrunda, något

kantiga, täckta med tät, blagrå dagg, vanligen nästan dubbelt större

än blåbär i allmänhet, med hvitaktigt, fastare kött.

Yäxer på tuviga skogsängar, i buskiga kärr och i våta eller

mossiga skogar, allmän. — Blommar från slut. Maj eller börj. Juni till

in i Jali. Mognar mest i Juli eller något sednare. — Utbr. Europa

undant. Irland, Portugal, södra Italien och italienska öarne, Grekland;

Siberien, Kamtschatka, nordligaste Amerika, Island.

Odonbuskens bär äro något vattiga och mindre smakliga än Blå-

bär. Dertill lära de, isynnerhet äldre, hos somliga orsaka någon yrsel

eller hufvudvärk då de förtäras i större mängd. Både geten, björnen

och räfven äta dem och de lemna dessutom näring åt åtskilliga foglar.

— Benämningen Odon (stundom Odens bär eller Uddbär) tillhör

egentligen Svearike; i Götarike, särdeles dess vestliga delar, kallas bä-

ren vanligen Öbär, Ognabär (norsk. Ojebär Ogonbär) eller (för

smaken) Slinnor; i Skåne Böljon. I Roslagen lära de heta Svålon

och i Vesterbotten Utterbär.

Tragus benämnde (1552) Odon- och Bläbärsbuskarne, för bärens

likhet med myrtenbär, Myrtillus, hvarvid den förra, den större, blef M.

grandis och den sednare, den mindre, M. exiguus, liksom i Prankenii

Speculum (1638) desamma heta Myrtillus major och M. minor.

2. Bläbärsbusken
(VRocininni Myrtillus L.)

är vanligen omkring fotshög med uppstående, plattadt-4-kantiga, gröna

grenar (kanterna skarpa och tunna), äggrunda eller äggrundt-ovala, små-

sågade, rent gröna, tunna blad och ensamma blommor i bladvecken.

Blomkronan är nästan klotrund, blekröd eller grönaktigt-köttröd. Bären

(Blåbär) äro klotrunda, med tunn, gråaktig daggbetäckning och violett-

rödt, mildt-syrligt kött.

Växer i skogar och lundar bland stenar och mossa, på skogs-

backar och berg, särdeles på något fuktig mark, allmän (i många trak-

ter är ingen växt ymnigare: L.). — Blommar under Maj (från början

eller medlet). Mognar i Juli, (Aug.). — I Skåne och Broby socken

förekommer busken, enligt Areschongs Flora, med mindre, nästan päron-

lika, rent svarta och glänsande, syrligare bär (Apot. Hamnström) och

vid Nässelstad i Södermanland (enligt Sv. Bot.) med hvita. — Utbr.

Europa undant. Sicilien, Sardinien, Grekland; på Island, i Siberien,

på Kamtschatka; i Algerien (Blidah).

Blåbärsbusken är särdeles sällskaplig, än uppträdande ensam i stora

massor, än blandad bland Odon, Ljung, Skogsskepling o. a. Dess
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vackra grönska kläder pä många ställen mossiga och rauUrika bergs-

sluttningar, men dess rätta hem är i något fuktiga barrskogar, hvilkas

skugga den älskar. Mot dessas dystra grönska eller den nästan bruna

marken bryter sig den lifligt gröna Blåbärsbiisken behagligt, särdeles om

våren då den nyss utvecklat sina tunna, nästan genomskinliga, ljusgröna

blad. Och om hösten gör den sig bemärkt genom den rodnad, sora

dess blad antaga.

Blåbär, h vilka i Götarike också kallas Slyngon (Småland), Slin-

nor (Vestergötland) eller Slundron (Halland), innehålla utom citron-

och äpplesyra äfven socker och gummi i den mängd att de bli både

välsmakande och närande. På dessa egenskaper bero också deras an-

vändning i hushållet. Man kan använda dem både färska, torkade och

syltade. Under vintern utgöra torkade blåbär en helsosam spis, vare

sig de nyttjas till soppor eller kakor, eller till mos, gröt o. d. Torra

blåbär äro lindrigt adstringerande. Saften är kylande och bra till

dekokt i febrar, hvadan också Blåbär finnas på apoteken (o: Baccse

Myrtilli Pharra.). Vidare kan man, genom att tillsätta socker och medelst

jäsning, bereda ett godt vin af blåbär; likaså bränvin. De skola ock,

efter olika behandlingssätt, färga blått, violett och rödt. I naturens

hushållning äro dessa bär vigtiga, såsom närande talrika orrar, tjädrar,

ripor m. fl. Det är isynnerhet i Norrlands och Vesterbottens vid-

sträckta skogar, som den rikliga tillgången på blåbär betingar dessa

fogelslags tillvaro i större mängd än kanske annorstädes. Få dessa

bär göra de sig goda dagar om hösten, de göda sig (saginantur) då

derraed säger Linné, och nära sig också af dem, ehuru torra, under

hela vintern. Och om icke Lapparne, fortsätter han, om hösten hade

tillgång på denna fogelmängd (foglarne komma då ned på marken för

att äta bären, fångas och dödas), skulle mångas magar i sanning stå

sig slätt då den tiden knappt några andra näringsmedel stå till buds.

Dessutom torka och förvara de dera till förråd under vintern och vå-

ren. Sådana torkade fogelbröst äro en gai.ska god spis äfven för an-

dra än Lappar, säger Linné, sora såsom vigtigaste proviant och i stället

för bröd medhade dylika på sina fjellvandringar. Han berättar också

(Flora Lappouica) huruledes Lappen med bär, isynnerhet blåbär, blan-

dade med det skinn (gräddan), som bildar sig på renmjölk då den

uppvärmes till ystning, tillagar sin läckra "kappatialraas", hvilken sedan

förvaras i renmagar och ätes såsom en bättre rätt. Men pä fjellcu

mogna icke bären och på de högre saknas växten alldeles (Whlnb.).

— F. ö. är hela busken användbar såsom garfämne vid läderberedning

och bladen kunna, torkade, nyttjas som thé.
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b. Vitis idaea. Blorakrouan (vanligen) 4-kluven (till nära

midten), klocklik. Ståndarne (vanligen) 8; knapparne sporr-

lösa; strängarne kortladna utåt. Bären röda, sura. Bladen

fleråriga (läderartade); blommorna i lutande klasar.

3. Lingonbusken
(Vacciniuin vitis idaea L.)

är endast några (vanligen 5— 6) tura, ständigt grön, och har temligen

utbredda och svaga, trinda grenar, hårda, omvändt-äggrunda, icke sällan

urnupna, glest smänaggade, i kanten tillbakavikta, under bleka och

svartpunkterade blad, hvita eller (mest nedtill) rödletta blommor och

röda (stundom hvita) bär.

Växer på mager (sandig) och torr mark, särdeles på skogsbackar

och i tallskogar, allmän och ymnig. — Blommar i Juni, Juli. Mognar

mest mot slut. Aug., och bären vara icke sällan till nästa år. — Utbr.

Europa undant. Portugal, södra Italien och italienska öarne, Grekland;

i Caucasien, Siberien, på Kamtschatka; i nordligaste Amerika, på Island.

Också Lingonbusken är mest bekant för sina bär, hvilka mycket

och på flera sätt användas i hushållet. Den vidsträcktaste användningen

ha de väl såsom syltade med socker, sirup eller honing; lingonsylt är

säkerligen det allmännast brukliga sylt hos oss och särdeles helsosamt

till köttmat, isynnerhet fetare. Vidare lerana de, med socker, ett både

godt och vackert gelé. Förvarade såsom "vattenlingon" eller mos kunna

de nästan hela året om begagnas alldeles som färska. Ett godt "lingon-

vatten" kan erhållas om lingon med påslagen sockerlag leranas att jäsa

en vecka och vätskan sedan får ligga omkring en månad i väl tillslutet

kärl innan den tappas på buteljer. Lingon ha, genom sin rikedom på

citronsyra, kylande och antiscorbutiska egenskaper, så att de äro lä-

skande och helsosamraa. De begagnas derföre också till dryck i febrar,

hvadan de finnas på apoteken (o: Bacca3 vitis idsese Pharm.). Slutligen

lära också lingon ingå i Lapparnas kappatialmas (se ofvau under Blå-

bär). — Orr- och Trastslägtets arter äta gerna dessa bär helst strax

på våren då snön nyss bortgått. — Hvita lingon ai.ses såsom en stor

sällsynthet ("hvita lingon säljas stundom till 8 sk. kannan dä de röda

kosta I sk.". Sv. Bot. 1803). Redan Rudbeck d. y. omtalar hvita

lingon. Linné nämner Hvitberget vid Öfver-Torneå såsom ett ställe der

sådana växa (enligt "Jac. Turdfjell"). Samma varietet (mindre sura än

de röda) växer också på Oxberget vid Helsingbyn i samma socken (Sv.

Bot.) och "vid Nässelstad i Södermanland". På det höga berget Koske-

wari i Lappland såg Linné lingonbusken antaga ett med det vanliga
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alldeles olika utseende i det stammarna voro dubbelt längre, alldeles

uppräta och grenlösa (Lachesis).

Lingon kallas i Götarike mest Kröson, Kröser o. d., men i

Bohuslän Tyssling; i Norrland och pä Gotland heta de Linnbär,
eller kanske snarare Lingbär, d. v. s. Ljungbär (Whlnb.). — En del

gamle botanister benämnde växten Vitis idtea (V. idaea sempervirens

Bauh.), hvadan artnamnet.

4. O.^yrocetis V.

Blomkronan slutligen delad i 4 smala och alldeles tillbakavikta

blad. Ståndarne 8; strängarne håriga, knapparne utan bihang. Bäret

4-rummigt.

I. Tranbärsväxten
(OxycoccHs palustris P. — Vaccinium Oxycoccus L.).

En liten örtlik, krypande, glatt och ständigt grön buske med
långa, trådsmala grenar, små äggrunda (eller nästan äggrunda), hel-

bräddade, under askgrå blad, och lutande (omvända) blommor, ensamma

på långa, uppräta, smala (mörkröda) skaft, hvilka utgå vanligen 2—

3

tillsammans i eller vid grenspetsarne. Blomkronan är vackert rosenröd

och nedtill blodröd. Ståndarne äro brunaktiga, alldeles vända nedåt.

Bären temligen stora, röda, mycket sura.

Växer i magrare, lösare kärr och myrar, särdeles der marken ut-

göras af Hvitraossa (Sphagnum), hvars tuvor man icke sällan ser all-

deles täckta med Tranbärsväxten. — Blommar under Juni eller Juli.

Mognar sent och egentligen först mot vintern (eller nästa vår). —
Utbr. Europa undant. Portugal och nästan hela Spanien, södra Italien

och italienska öarne, Grekland, Turkiet; i Siberien, på Kamtschatka, i N.

Amerika, på Island. — Från Ingermanland, Finland och ryska Lapp-

marken kände man sedan någon tid en underart med mindre bär (o:

O. microcarpus Turcz.); under sin sista lappska resa fann Andersson

att den tillhör äfven det svenska Lappland. Säkerligen är det samma
växt, som Linné dersam mastades säg "öfverallt i kärren" och hvilken

han (Flora Lappon.) omtalar såsom en utmärkt vacker varietet, till

alla delar tredubbelt mindre än den vanliga och vid första påseende

alldeles skiljd från denna.

Såsom LECoa anmärker, är det icke ensamt de stora eller med
lysande blommor prunkande växterna, som bli föremål för vår beundran;

icke sällan väckes vårt intresse för de under, som Skaparen utbredt

öfver jorden, också genom mindre ansenliga växter. Sä kan man
icke gerna likgiltigt betrakta denna lilla krypande buske, som tager
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sin bostad bland Spha^-nuni-mossorna, på hvilkas sammetsdynor den sträc-

ker sina stjelkar, smyckande dem med sina täcka blad och blommor. Och

då bären äro mogna, dragas de genom sin tyngd ned på mossan, och

det ser nästan ut som om de alldeles skulle tillhöra densamma. —
Tranbärsväxten sällskapar gerna med Köd porsen, Scheuchzerian, Dagg-

örterna, en del Starrarter och Ängsull o. d.

Tranbär, eller, såsom de också kallas, Tranjuton eller Tränjon
(Norrl. Myrbär), begagnas mindre i hushållet än Lingon och Blåbär,

ehuru de ha samma egenskaper och kunna användas på samma sätt som
lingon, t. ex. syltas med socker. Deras saft, som ger gelé nästan blod-

röd färg, kan kokas med boning (.d: tranbärshoning) och nyttjas mot maslc

hos barn. Tranbär upptagas också i farmakopén (o: Baccje Oxycocci).

De äro större och mycket surare (rikare på citronsyra) än lingon, kärfva,

och bli ätliga först som frostbitna d. v. s. sedan kylan väl mjuknat

dem, hvarföre de helst samlas strax på våren. Bland foglarne äta

isynnerhet Trast- och Orrslägtena gerna dessa bär. Slutligen äro Tran-

bär sedan gammalt kända i guldsmedsyrket såsom särdeles användbara

vid silfvers hvitkokning.

Namnet Oxycoccus, häntydande på de sura bären, är sammansatt

af ot,vg, sur, och ^oxKog, bär. Det förekommer redan hos Cordus,

1561 (Oxycoccum).

3. ARBUTE^
(slägtet Arbutus L.l.

Blommorna 5-taliga. Kronan lossnande, sambladig. Ståndar-

knapparne fastade vid spetsen och der borstlikt-2-sporrade; rummen pa-

rallelt närmade, bristande i den tvära (icke rörlika) spetsen med ett

något inåt vändt hål. Frukten bär (hos våra stenbär) inom blomman.

— Bladen vexelvisa; både blad- och blomknoppar täckta.

5. Arctostaphylos H.B.K.

Blomkronan ägglik eller äggrundt-kägellik, 5-tandad. Ståndarne

10. Bäret 5-rummigt; rummen (stenarne) benhårda, 1-fröiga. — Låga,

nedliggande småbuskar med vigg- eller spadlikt omvändt-äggrunda, nät-

ådriga blad; blommorna i korta klasar.

]. Mjölonbusken
(Arctostaphylos uva ursi Spi. — Aibutus uva ursi L.)

är ständigt grön, med nedtryckta stjelkar och grenar och läderartade,

nästan vigglika, helbräddade, glänsande-släta, (under) intryckt-ådriga blad

(yngre hårbräddade). Blommorna (kronorna) äro hvita (nederst vatten-
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klara), upptill rosenröda; de utvecklas ur egua knoppar. Bären äro

röda, nedtryckt-klotrunda; deras kött är torrt, mjöligt (o: Mjölon,

Mjölbär).

Växer allmän i torra skogstrakter, på steniga eller sandiga skogs-

backar och hedar. — Blommar i Maj, Juni. — Utbr. Europa undant.

Holland, Belgien, Portugal, Italiens öar, Grekland, Turkiet; i Caucasien,

Siberien, nordligare Amerika, på Island.

Mjölonbuskeu bildar täta, glänsande-gröna mattor, på hvilka de

små och täcka blommorna göra ett behagligt afbrott mot de stela bla-

den, liksom sedan de klarröda bären, hvilka bibehålla sig under snön.

Mjölbär, hvilka också i somliga trakter lära kallas Lin b är, äro osmak-

liga och nästan oätliga, men kunna kokas till sirup; enligt äldre rön

erhåller man af 1 qvarter bär l qvarter sirup. Också såsom nöd-

brödsärane äro de användbara. För åtskillig skogsfogel äro de ganska

begärliga. Bladen (o: Folia Uvae ursi Pharra.) lära, såsom pulver, thé

eller dekokt, gagna i urinstämma, sten- och grusplågor m. m. (calcu-

losis utile esse infusura detexere Monspelienses : L.); fordom troddes de

t. o. m. stenlösaude. De kunna dessutom, torkade, blandas i röktobak

(Vet. Ak. handl. 1743) Hela örtståndet (Mjölonriset) än ganska an-

vändbart vid skinii-garfning (sedan gammalt bekant i garfverier) och

till flera slags färgning; så färgar det i alunvatten betadt ylle grått

(Vet. Ak. handl. 1742), och om jernvitriol tillsättes svart. I båda

dessa hänseenden är Mjölonbusken värd all uppmärksamhet. Rotstocken

hyser icke sällan en "Coccus", en insekt, som ger en konsjonellik färg.

En del gamle botanister (J.obelics, Clusius) benämnde Mjölon-

busken, för bären, Uva ursi (Björndrufva), hvadan artnamnet. Linné

beskref och lät teckna växten redan i sin Flora Lapponica; den var

då mindre känd eller åtminstone utomlands mindre noga undersökt.

2. Ripbärsbusken
(Arctostaphylos alpina Spr. — Arbutus alpina L.)

kryper med vidt spridda, nedtill nästan bara och stundom barklösa

grenar och är endast sommargrön, med papperstuuna, nätlikt och skrynk-

ligt ådriga, ovalt-omvändt-äggrunda, småsågade och merendels svagt hår-

kantade blad. De gamla bladen qvarsitta till en del länge torra och

bleka eller bruna mel undersidans hud upplöst. Blommorna utvecklas

tidigt, något innan bladen, men ur samma knoppar; kronan är hvit

eller grönaktig, med luden mynning. Bären äro svartblå (strax innan

de mogna röda : L.), klotrunda, stora som svarta vinbär; deras kött är

saftigt, kärnorna purpurröda. De sitta icke sällan qvar öfver vintern

eller längre.
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Växer på öppna, sandiga och torra ställen i fjelltrakterna, Ijäde

på sjelfva fjellen och nedom desamma (o: Fjellbär). — lilommar i Juni.

— Utbr. nordligare Skandinavien, arktiska Ryssland, Island, Skottland,

Pyrenéerna, Jura, Alperna, Karpaterna, nordiiji-arc; Apenninerna; Siberien,

Kamtseliatka, arktiska vcstra Amerika.

Såsom namnet antyder, tjena denna bnskes bär mest till föda åt

ripor och andra fjellfo{^lar. Om Lapparne ieke alldeles försmå dem,

skatta de dem åtminstone ieke höj^t. De skola till smaken likna svarta

vinbär men vara faddare. Det är isynnerhet i Dalarne, som de erhålla

benämningen Fjellljär, liksom varande de bär, som pä fjellen bäst

förtjena detta namn.

O. ItuDBECK d. y., som lät måla växten under sin lappska resa,

uppräknar den i sin Nora Samolad bland nordens ätliga Ijär. Linnk

beskrifvcr den i sin Flora Lapponiea, "cum planta sit alpina". SwautZ

tecknade den i Svensk l^otanik.

4. ANDROM EDE/^:

(.-läfitet Andromeda L.).

Blommorna 5-taliga. Blomkronan lossnande, sarnbladig. Ståndar-

knapparne uppbristande i spetsen med inåtvända, runda häl (tväporiga).

Frukten ett 5-rummigt, 5-skaligt fröhus, som uppbrister med hela, fråö

midtpelaren slutligen lossnande, mellanväggar. — Små ständigt gröna

buskar; både blad- och blomknoppar täckta.

fS. Anclronx^da. D. I)on.

Blon)kronan ägglikt-klotrutid, 5-tandad. Ståndarknapparnc 'fastade

vid spetsen och der borstlikt-2-8porrade; rummen tätt närmade, med

tvär spets (icke rörlika); strängarne håriga. Fröen ellipsoidiska, upp-

svällda, släta.

1. Rödporsen eller Roslingen (iv.)

(An»lr<»merJa iiolifolia L.)

har m. e. ra. krypande stammar, omkring fotshöga, uppräta grenar,

temligen härda, nära tumslänga, lansettlikt-jemnsmala, i kanten nedvikta,

ofvanpå mörkgröna och glatta, under hvitaktiga, blad och täcka, hvit-

röda, lutande eller nästan omvända blommor pä I— ^ tum långa, nästan

genomskinligt blckt-rosenröda skaft, hvilka nästan flocklikt utgå från

grenspetsarne.

Växer på sänka kärrängar, i mossar ocli skogskärr, helst på Röd

och Hvitmossa (Sphagnum), vackrast och ymnigast i Jjappland, der den

blir särdeles smalbladig och rödaktig. — Blommar i (Maj,) Juni eller
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Juli. — Utbr. Europa undant. det södra, sydvestra och sydöstra; Si-

berien, nordligaste Amerika.

Rödporsen är, med Tranbärsväxten o. a., de dystra Sphagnum-

kärrens prydnad dä den blommar. Den svenska benämningen har väx-

ten erhållit af sin, visserligen icke särdeles stora, likhet med Getporsen

(Ledum). Slägtnamnet åter har en mera poetisk härledning. Linné,

som icke kunde använda något bland de namn, under hvilka växten

dittills varit upptagen, och säg denna täcka buske, bunden vid Lapp-

lands öde kärr lik Ovidii Androraeda vid klippan, bestämde (i Flora

Lapponica), med tanken på Ovidii dikt, växtens namn till Andromeda.

Han utvecklar också och skildrar (a. st.) särdeles lifligt den likhet som

han tyckte sig finna mellan sin Andromeda och diktens; men då hans

skildring ordagrannt öfversatt skulle förlora det mesta af sitt egendom-

liga behag, så låna vi hellre den omklädnad af densamma, som Swartz

lemnat: "Lik poetens Andromeda i skönhet, genom blommans rosenfärg,

blygsamt höljd med den tunnaste slöja; lik den fängslade i sitt öds-

liga läge, af vatten och amphibier omgifven, fästad mellan den brustna

klippans stenar, sänker hon sitt anlete bedröfvad; men snart öppnande

sin barm mot den, som en till hennes räddning skyndande Perseus,

lifvande sommarvärmen, höjer hon sig, blomstrar, blir bördig och full-

komnas".

Också Wahlenberg var synbarligen intagen i samma Andromeda.

Icke allenast, säger han, äro bladens undersidor utan äfven blomskärmar

och blomskaft tätt öfverdragna med en hvitröd dagg. Men behagligast

är i dessa ödemarker den beundransvärdt täcka, genom sin nästan

genomskinliga, liksom under en blåaktig slöja dolda, rodnad ännu täc-

kare blomman. (Whlnb. Lapp. med anm. till artens karakteristik.) —
Andromedas blomma är allestädes täck, men det tyckes nästan som om
växten skulle bli vackrare och utmärktare i norra Sverige och Lappland

än annorstädes. Den väckte så Iludbecks uppmärksamhet att han lät

måla den under sin lappska resa. Linnés Flora Lapponica visar oss

växten med ensam, på långt skaft lutande blomma.

1. C'a!>)»io|)e I). Don.

Blomkronan nästan klocklik, 5-klufven. Ståndarknapparne fastade

vid spetsen och långt-borstlikt-tvåsporrade; rummen tätt-närmade, med

tvär (ej rörlik) spets; strängarne glatta. — Bladen täta, små och smala.

1. LummerljuDgen
(Cassiope tt^tragona 1). Don. — Andromeda tetragona L.)

är en något ljunglik buske med smala men 1—1^ fot långa, temligen

slakt utbredda grenar och m. e. m. uppstående smågrenar, hvilka,
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isynnerhet upptill, äro så tätt beklädda med de motsatta och fyrradigt-

tegellagda bladen att de synas fyrkantiga. Bladen äro omkring 2 linier

långa, mörkgröna, genom de tillbakavikta kanterna nästan trekantiga,

pillika. Blomskaften, l tum länga, utgå från grenarnes sidor. Blom-

kronan är glänsande hvit, något liknande Liljekonvaljens kalk. Fröen

filspånlika.

Växer på backar och torra marker i Lapplands fjelltrakter, der

den flerestädes ersätter Ljungen, t. ex. på fjellen i Torne-Lappmark,

der Lummerljungen är lika ymnig som den vanliga i lägre eller syd-

ligare trakter. — Utbr. Lappland, arktiska Ryssland, Spetsbergen, bai-

kalska och östra Siberien, arktiska Amerika, Grönland, Labrador, Canada.

Högst utmärkt med nästan liljekonvaljlika blommor på stela, ljung-

lika grenar! Namnet Lummerljung (norsk. Lummerlyng) tyder på ri-

sets likhet både med en och annan Lummerart (Lycopodiura) och Ljung.

Busken utan blommor (riset) har också en viss likhet med Kråkriset

(Empetrura), och de första stånd, som LiNNi; blef varse då han på sin

resa i Lappland upptäckte växten, tog han för Kråkris. Med anled-

ning häraf vilja vi se hvad han berättar (i P'lora Lapponica) rörande

sin upptäckt af denna, en bland de mäikligaste lappska växter och

som dessutom dittills var alldeles obekant. Hans ord äro — så vidt

vi kunna återge dem — dessa:

"Under det jag (1732, den 19 Juli g. st. nära berget Walliwari

i Lule-Lappmark) vid midnatt — om jag skall kalla det natt då so-

len skiner utan att gå ned — jemte min tolk, ifrig att hinna när-

maste, länge väntade lappkåta, vandrade med snabba steg och badande

i svett under det en kall vind blåste emot, så se, då jag kastar mina

giriga blickar åt alla håll, märker jag denna växt liksom en skugga.

Men emedan jag gick fort, tog jag den för Empetrura, tills det efter

några steg rann mig i sinnet att här måste vara något för mig frem-

mande, så att jag vände tillbaka, men skulle åter tagit det för Era-

petrum om icke den betydligare storleken väckt min uppmärksamhet.

Jag vet icke hvad det är som, i våra fjellar, nattetid så förvillar sy-

nen att vi då icke kunna urskilja föremålen lika tydligt som på dagen

ehuru solen är lika klar. Mot den nära horisonten stående solens

vågräta strålar skyddar hatten knappt ögonen; vidare utsträckas alla

örternas skuggor i det oändliga och sammanblandas sä med hvarandra,

dertill dallrande vid den blåsande nordan, att vi knappt kunna tydligt

se och urskilja ting, som i verkligheten äro hvarandra ganska olika.

Sedan jag tagit ett af dessa stånd, såg jag mig omkring i närheten och

fann då flera, alla växande åt norra sidan och i icke sä ringa antal.

Nyman. Sv. Fanerog. II. H
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Men jag träffade sedan aldrig någon mera på något ställe. De hade

nu mistat sina blommor och höllo på att mogna frukten, men efter långt

sökande fann jag en blomma, hvilken var hvit och skapad som Lilje-

konvaljen, men hade 5 och spetsigare flikar". Det är väl detta exemplar,

som Linné låtit teckna i sin Flora Lapponica, der han också leranat

en beskrifning på växten.

Sedan Linné sålunda upptäckt Luramerljungen, dröjde det ända till

1788 innan den återsågs. Då fann Liljeblad den i Torne-Lappmark.

SoLANDER anmärkte den på Pite-Lappraarks högsta fjellar. Wahlen-

BERG utsträckte artens område ännu längre och lemnade (i sin Flora

Lapponica) upplysningar om dess blad- och blombyggnad.

j2. fflossriset

(Cassiope hypnoides D. Don. — An«!i'omeda hypnoides L.)

är en mycket liten buske, delad i smala och endast 2—4 tura långa,

på marken utbredda grenar, hvilka äro klädda med tätt-vexelvisa, nål-

lika, omkring liniestora, nästan plana, rent gröna (vissa Polytrichum-

arters liknande) blad och bilda små mosslika mattor. Blomskaften,

hvilka utgå från grenspetsartie, äro nära i tum långa och bruna. Blom-

kronan är blekt-rosenröd (hvit med rödlett bräm), bredt klocklik. Fröen

aflånga.

Växer på hård och torr mark i de högre fjellen. — Utbr. Norge,

norra Sverige, Lappland; Island, Grönland, nordligaste vestra Amerika.

Också Mossriset är en bland de märkligaste nordiska växter och

särdeles utmärkt med sina små täcka, köttröda, klocklika blommor,

hvilka liksom hänga på mossa, d. v. s. på grenar, som icke illa likna

vissa Hypnura- eller snarare Polytrichura-arters (också vissa små Lyco-

podiers). Det bildar icke sällan breda mattor och är på torra och

magra marker en bland de vanligare växterna i fjellen. Rudbeck d.

y. upptäckte och lät måla den under sin lappska resa (1695); i hans

Index (1720) uppträder den första gången (o: Erica flore variegato

pendulo etc). Linné tecknar och beskrifver den kort i sin Flora Lap-

ponica. Wahlenberg belyser den också i sin och meddelar dessutom

sina iakttagelser om denna och de förestående Androraedernas (L.)

fruktbyggnad.

5. MENZIESlEiE.

Blommorna (hos våra) 5-taliga. Blomkronan lossnande, sambladig.

Ståudarknapparne fastade vid eller under midten, utan bihang; rummen

bristande i spetsen med ett hål, som nedåt på rummets utkant bildar

en större eller mindre rerana. Frukten ett 2—5-rummigt fröhus, som
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brister i de genom skalens invikta kanter bildade (dubbla) raellan-

väggarne. — Små, ständigt gröna buskar med täckta blad- och bara

blomknoppar.

9. Pltyllo«loce Slsb.

Blomkronan äggrundt-ellipsoidisk, 5-tandad. Ständarne 10; knap-

parne aflånga, deras hål korta, knappt bildande någon sidoremna. Frö-

huset 5-rummigt, 5-skaligt.

I. Blåriset eiier Fjelljungen (Fr.)

(Pliyllodoce coerulea Bab. — Andromeda coerulea L.).

Busken utbreder sig med vanligen 3—6, stundom nära 10 tura

länga, risiga, mörkbarkiga stammar, delade i kortare, uppräta, nästan

lika höga grenar, de äldre bara och ärriga efter blad, de unga tätt

bladklädda. Bladen äro vexelvisa men mycket närmade, 3—4 linier

länga, jemnbreda, trubbiga, i kanten nästan broskartadt småsågade

(sträfva), under på medelnerven hvitaktiga. Blommorna äro violettblå

eller rödvioletta, lika länga som bladen, lutande, ensamma på tråd-

smala, tumslånga eller längre, violettbruna, gleshåriga, i de äldre gren-

spetsarne knippade skaft. Fodret är rödaktigt, hårigt. Kronan vanli-

gen högblå, stundom rödare; någon gäng är den hvit. Ståndarne äro

stundom 8 (blomman 4-talig). Fröhusen äro uppräta. Fröen ganska

talrika.

Växer i tjelltrakterna, allmän och ymnig på backar och torra fält,

såväl i fjellens nedre regioner, som på deras åsar. — Blommar i Juli.

— Utbr. nordligare Skandinavien, Skottland, Pyrenéerna, Siberien, Grön-

land, Labrador och nordliga Amerika.

Blåriset höljer också till och bör nämnas bland fjellflorans pryd-

nader; både dess vackra blommor och täcka, ständigt gröna bladklädnad

göra den berättigad dertill. Bladen likna något och i smått Idgranens

(Taxi), hvadan det nyare artnamnet. Första gången denna växt före-

kommer i botanikens annaler, är i Petivers bihang till Raji Historia

Plantarum (1702), under benämningen Erica lapponica Camarinnae (Era-

petri) foliis. J. Petiver, som var apotekare i London (f 1718), hade

nemligen från O. Eudbeck d. ä. erhållit exemplar af Bläriset, Carls-

spiran (Pedicularis Sceptrura) och Hafsärtan (Lathyrus maritimus), hvilka

tre han, såsom märkligare nordiska växter, upptog i nämnde bihang,

O. RuDBECK d. y. återfann och lät måla växten under sin lappska resa;

i hans Index (1720) upptages den såsom Erica — — picese folio

(bladen ha ock någon likhet med Hvitgranens). Linné bestämde i sin

Flora Lapponica buskens slägte och lemnade både beskrifning och figur
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på densamma. Wahlenberg, som liknar Blårisets utseende vid Klock-

ljungens, belyser också detsamma i sin Flora Lapponica, särdeles i

hvad rörer fruktens byggnad.

9. Azalea L.

Blomkronan kort-klocklik, 5-klufven. Ståndarne 5; knapparne run-

dade, deras hål bildande ända till rummens bas nående sidoremnor.

Fröhuset vanligen 2(—3)-rummigt, kort 2(—3)-skaligt (slutligen 4- eller

6-skaligt emedan hvart skal delar sig i två) eller knappt uppbristaude.

1. Kreplingen, FjellkrepliDgen
(Azalea procumbens L.)-

Liten och tryckt till marken, tätt grenig och bildande hårda, stän-

digt gröna mattor. Bladen äro motsatta, endast omkring Ii linie långa,

smalt elliptiska eller något äggrunda, hårdt-läderartade, släta, med till-

bnkavikta kanter, under hvitaktiga genom ett helt svagt ludd (likväl är

den breda ryggnerven glatt). Blommorna sitta ensamma och uppräta

på knippade, korta skaft; fodret är rödt; kronan rosenröd (hvit med

rosenröda flikar), liten, men nästan dubbelt längre än ståndarne. Frö-

husen små, nästan som senapskorn.

Växer på torra och öppna ställen i fjellen, allm. — Blommar i

Juli, Aug. — Utbr. nordligare Skandinavien, Skottland; Pyrenéerna,

Alperna, Karpaterna; Island, Grönland, Labrador och nordligare Ame-

rika; Kamtschatka, östra Siberien.

Ingen växt är i våra fjellar allmännare än denna lilla buske,

hvilken liksom ljung bekläder vida sträckor der jordmånen är mager,

torr och sandig, säger Linné i Flora Lapponica, anmärkande det egna

(singulares mores) hos densamma, att ehuru den har starka och sta-

diga grenar den likväl icke uppreser dem utan de ligga alldeles tryckta

till marken liksom under en stor tyngd, alldeles utbredda (som i ett

herbarium) men utan att slå rötter.

Den i fjellen vanliga Kreplingen kunde icke undgå Rudbeck då

han 1695 besökte Lappland; också finnes den bland de ännu i behåll

varande växt-målningarna från denna hans resa. Men först Linné under-

sökte och bestämde växten närmare (Flora Lapp. beskr. och teckn.).

Wahlenbekg upplyste i sin Flora Lapponica isynnerhet dess fruktbygg-

nad; ståndarkuapparnes inom denna ordning ovanliga byggnad omtalade

han först i Flora Suecica. — Då Linné i Lappland upptäckte åtskilliga

nya växtslägten och med en beundransvärd skarpblick bestämde dem

redan under sjelfva resan, upptecknade han dem i sin dagbok (Lachesis)

under provisoriska namn, tillegnande dem åt berömda botanister. Så-
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lunda kallade han Sibbaldian Jussiea, Diapensian Banisteria, Rhododen-

dron Michelia och detta slägte (Azalea) Dillenia, allt namn, hvilka han

sedan använde för helt andra slägten.

6. RHODORACE^..

Bloramorna 5-taliga. Kronan lossnande. Ståndarknapparne fastade

vid spetsen eller midten, utan bihang, bristande med porer i den tvära

(hornlösa) spetsen. Frukten ett 5-rumraigt, 5-skaligt fröhus, som brister

i de genom skalens invikta kanter bildade (dubbla) mellanväggarna och

alldeles blottar midtpelaren. — Småbuskar med täckta, nästan kottelika

(både blad- och blom-) knoppar, vexelvisa, läderartade blad.

to. Rlioflodendron L.

Blomkronan sambladig, trattlikt- klocklik, med 5-deldt bräm. Stån-

darne 10(—5), något nedkrökta. Fröhuset uppbristande från spetsen;

fröfästena alltid vidväxta midtpelaren; fröen filspånlika.

1. Lappska Fjellrosen

(Rhododendron lapponicum Whlub. — Azalea lapponica L.).

En liten (endast 3—5 turas) och vanligen till marken med kro-

kiga grenar så tryckt buske att föga mer än blad och blommor stå

upp öfver densamma. Bladen, hvilka mest sitta rosettlikt närmade i

grenspetsarne, äro ettåriga, vanligen omkring 4 linier långa och 2^

breda, ovala, elliptiska eller nästan äggrunda, tätt riugpunkterade och

bli slutligen gropiga, på undre sidan nästan rostbruna. De unga bla-

den äro gulgröna, smågropiga; groparna ha i midten en hartsartad gul

prick, och äro täckta med ett litet rundt, genomskinligt fjäll, som slut-

ligen lossnar, hvarigenom groparne bli märkbarare, isynnerhet på bladens

undre sida. Blommorna röd violetta, 3—4 linier breda, sitta på hårfjäll-

klädda skaft, hvilka utgå 1—3 i grenspetsarne inom bladen och äro

längre än de. Blomfodret är också fjälligt samt håruddigt. Ståndarne

oravexla 10 och 5.

Växer på de högre fjellen i Luleå och Torneå Lappmarker, på

torr och stenbunden mark. — Blommar i Juli. — Utbr. Lappland,

Gudbrandsdalen i Norge, arktiska Eyssland, Island, Grönland, Norra

Amerika, Beeren-Eiland (Malmgren, 1864, nordligaste växstället).

Denna lilla men genom sina blommor täcka buske, som hos oss

ersätter andra länders mera prunkande "Alprosor", är ännu icke känd

för någon egentlig användbarhet, ehuru bladens beska och adstriuge-

rande smak och deras, dä de gnuggas, något balsamiska lukt ge an-
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ledning förmoda det växten, i likhet med åtskilliga sina samslägtingar,

kan bli ett ganska godt giktmedel.

Linné upptäckte Fjellrosen under sin lappska resa, 1732 d. 8

Juli g. st. (Walliwari i Lule-Lappmark), och beskref och tecknade den

i sin Flora Lapponica. Såsom det synes af hans Lachesis, insåg han

strax att växten icke kunde höra till Fjellkreplingens slägte (Azalea),

ehuru han sedan, både i Flora Lapponica och Suecica, upptager den i

samma, likväl i den sednare antydande Fjellrosens rätta plats då han

säger att den mycket liknar Rhododendrou ferrugineum (och R. davuri-

cum), men har blott 5 ståndare. Redan i Flora Suecica ed. I ute-

sluter han de båda utländska synonymer han tilldelat den i Flora Lap-

ponica, så att växten egentligen först der klart uppträder såsom en

egen ny art. Också är Fjellrosen, såsom vi sett, en endast nordisk

växt. Wahlenbbrg visade sedan (Fl. Lapp.) att densamma icke kan

tillhöra något annat slägte än Rhododendron, isynnerhet som ståndar-

nes antal vanligen varierar mellan 5 och 10 och de dessutom äro tem-

ligen mycket nedkrökta; på a. st. beskrifver han Fjellrosen isynnerhet till

blad och frukt. Svv^artz skildrar och tecknar den, med närmare ana-

lyser, i Svensk Botanik.

I B. liedum L.

Blomkronan 5-bladig. Ståndarne (hos vår art) 10, utstående.

Fröhuset uppbristande från basen; fröfästena lossnande utom i spetsen;

fröen filspånlika, med vidt, åt båda ändar utdraget, tunnt-hinnartadt

skal och liten kärna.

1. Sqnatramen
(Ledum palustre L.)-

En nära alnshög eller högre, ständigt grön, upprat, starkt luk-

tande buske med rostbrunt-ludna smågrenar, vanligen nästan jemnbreda,

i kanten tillbakavikta, under rostbrunt-ulliga blad och temligen små men

talrika, hvita, till toppqvastar samlade blommor på långa och smala skaft

mellan stora, lossnande skärmar. De nya bladen utslå sent och deras

ludd är i början hvitaktigt. Fröhusen qvarsitta länge; deras skaft äro

tillbakakrökta.

Växer i skogskärr, ymnigast i det nordligare Sverige. — Blom-

mar i Juni (omkring midsommar) eller börj. Juli. — I Lappland och

andra nordliga trakter omvexla bladen bredare, aflångt-ovala. — Utbr.

Skandinavien (utom Danmark), norra och medlersta Ryssland, Tyskland,

Österrike, Ungern, Siebenbiirgen; Siberien, Karatschatka, N. Amerika.
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Squatranioii är oii iiiora nordiuL viixt, (x^li »iuslvill liro de vid-

stiiickta Hko;^skiiir(!ii i liapplaiid ocli niidra värt landa nordliga dolar

l)laiid dcNS l)iist,ii liciii. Vid HolMliimlMtidni (di(!r nili^^dt HtMlimrc! prydnr

l)tmkcii »itt liciiivisl med lidrikii ocli liickn, livilii Iditiiinior, livilka l)i'yl.a

^[•j; vill iiiol dcHn miiika giciiiaka oidi riidhniiia ludd. I<'(')r i;ti visM lik-

liut i blad <)(di ^r(;niii<i^ mod UoHiiiariiK;!), orliiUI den lorduin Hliiiidoiii

(Hiisom i 'riilaiid/,' Icoikih) bcmunniiij-tui U.oHiiiariiiiis paliiHtriH, (-JlcM' pii

aputx-kcii UoMiiiariiiiiM uilvoälriH (.r. SuiiiiiiitaU;^ UoHniarini »ilvdHlriH v. Ii<:di

l'liann.). Mun (or nin c^isndondign, .siirchdes under l)l«)Minin|i[(;n {^annka

tttarka, niintan narkotiska lukt iir den, iitniiu.stoiH; i uicdhuatn Svorigo,

niost bekant under namnet Ucitporn (geten iir det enda djur nom äter

den) eller Vild pors, in(!ra Hällan Kiillpors; annars l/ner dciti i Smft-

land liela S<|uiikra ocli i nilgru andra sydligare; landsorter (Vester-

g(")tland) kallas Kägrabusku (tiluom använd mot kikhosta. Hitt Htörstu

auNecndu har den likvid säsom med(d mot skabb oeh utslag, (bi den

anvilndcs bädii invärtes siisom thé oeh utvärtes som (bskokt att tviittii

med; har ock berömts till gurgling oeh omslag pft Iwdseu vid stryp-

sjuka. liagd nudlan klii.d(!r tros den birdrilVa mal oeh rättor. 'I'ill

ölkrydda, hvartill bladen fordom, i brist pä lunnb^ nyttjades, anvitndas

de vid numera föga ellur icke; ukola likväl, i ringa mängd lagdo pä

öl eller drieka, go detsamma b(diaglig smak. Af en större iriängd blir

(")let biid(! starkt rusande o(di orsakar svär hufvudviirk. Mget nog upp-

gifves (lj.) vatten deslilleradt j)it S(|uatram, säsom ett utviirtcs anvii,iid-

bart model mot hufvudviirk.

S(|Uatram-bu8kona lukt, hvilken strax om viiren icke ;ir obehaglig,

blir längre; fram så stark att den kan orsaka hufvudvärk. Htarkast

kännes d(;n under varma sommardagar; livar oeh en, Hom dä botaniHorat

i siidana kärr (b;r busken viixcr, har siikcrligcn erfarit detta. JVleii för

bien, hvilka (litigt bosöka blommorna, är denna lidd, Indiaglig. I'ii

s(Mnliga stidlen brukar man dcjrfilre att gnida ku|ior o(di stofikar in-

vändigt med s(|uatram-blad ntir bien skola stoekas.

7. PY|{()MC/K

(blii^lct 1'^rolH I,.).

lUommorna otaliga. Kronan fj-bladig. Htändariu; H); knappariie

utan bihang, i knoppen omvända men sedan nppriita; rumm(;n tviira

eller k(jrt-rörlika i spetsen oeh brista der ined ett rundt liiil (kiiajiparne

tväporiga). Krukten ett 5-rummigt, .'iskaligt, iiiua klotrumit fröhus,

som U[)pbri3ter med ö öidoromiior under det skalen ailLi<l sammaiihiinga

med midtpolarcii medelst mellanväggarne (oeh u\>[>' oeh nedtill med

hvarandra). J<'röeu små, smalt jemnbreda genom ileras ät bada än-
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darne utdraj^na, vida, nätcelliga hinna (skal); kärnan ytterst liten, g^rod-

den utan bjertblad. — Både blad- och blomknoppar täckta. Bladen

ständigt gröna (o: Vintergrön).

19. Chimapliila Pursh.

Ståndarne vexelvis (hvarannan) motsatta kronbladen; strängarne

nedtill bredt vigglika och trekantigt-kölade; knapprummen spärrade upp-

till. Disken i blommans botten ringlik, sraånaggad. Stiftet kort om-

vändt-kägellikt och insänkt; märket kretsrundt, något kuUrigt, med 5-

rutig disk.

1. Rylörten
(Chimapliila uinbellata Pursh. — Pyrola umbellata !>.)•

En liten (4—6 tums), täck buske med nästan lansettlikt vigglika,

upptill sågade, hårda och glänsande-mörkgröna, på öfversidaii intryckt-

ådriga, kretsvis-närmade blad (.3—5 i kretsen) och rödletta, öppna och

uppräta blommor, hvilka bilda 3—6-blommiga, långt skaftade flockar.

Växer i gamla skogar, helst tallskogar, från Skåne (sälls.) och

Småland till Helsingland, Dalarne och Vermland. — Blommar bäst i

Aug. och står länge i knopp innan den utslår. — Utbr. Sverige, Norge,

Finland, medlersta Ryssland, Tyskland, Schweiz, Österrike, Ungern,

Siebenbiirgen; vestra och södra Siberien; N. Amerika.

Eylörtens vackra, glänsande grönska och täcka, nästan rosenröda

blommor göra den till en bland de prydligare bland våra Bicornes,

liksom hela dess utseende har något eget och utmärkt, särdeles under

blomningen. Bladen, hvilka äro mycket hårdare, än hos de andra Py-

roleerna, ha någon liten likhet med lingonblad, men äro längre och

smalare, nästan kransvisa. Dekokt på desamma har berömts såsom

ett godt medel mot rheumatisk värk, och enligt en gammal anteckning

lärer, omkring år 1756, en man i Östergötland botat giktkrämpor så

bra med Eylörten "att den innan kort kom i stort rop och för sin

nästan underbara verkan blef af folket kallad Stat up och gäck".

Enligt Dybeck, som tillägger att denna benämning var känd der ännu

1846. Skulle en sådan Eylörtens kraft och verkan ytterligare bestyrkas,

är det verkligen stor skada att den förekommer så sparsamt att t. o.

m. botanisten i allmänhet måste räkna växten till de sällsyntare.

13. Pyrola Slsb

Ståndarne vexelvis (hvarannan) motsatta kronbladen; strängarne

jemnbredt-syllika, platta; knapprummen alldeles närmade. Blomdisken

alldeles vidväxt fodrets botten, så att den tyckes saknas. Stiftet långt;
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märket kretsrundt-sköldlikt eller tvärt. — Ortbuskar med bladen rosett-

likt närmade vid roten och blommorna i klase på bladlös stjelk, om-

vända.

1. Rundbladiga Vintergrönan
(Pyrola rotundifolia L.)

är (blomklasen inberäknad) nära fotshög och har (merendels 3) nästan

rundade eller rundadt-äggrunda, nästan helbräddade, icke sällan 2 tum

breda blad, mångbloramig klase, öppen, hvit blomkrona, snedt-uppstående

ståndare och mycket långt, ned- och uppkrökt, rosenrödt stift med tvärt

märke. Stängeln nedtill (mellan bladen) med trubbiga, hinnaktiga fjäll.

Växer i något fuktiga skogar, ymnigast i landets nordligare de-

lar och på bergig mark. — Blommar bäst i Juli; mognar i Sept. —
Utbr. Europa undant. Irland, Portugal, södra Italien och italienska

öarne, Grekland, Turkiet; Siberien, Kamtschatka, nordliga N. Amerika,

Island.

Pyrolerna höra i allmänhet till våra barrskogars prydnader och

denna är den prydligaste arten i det vackra slägtet, både för sina

stora, glänsande blad och sin icke sällan 3—4 tums eller längre blom-

klase, som med hvita, vidöppna blommor reser sig bland Lingon, Blå-

bär o. a. och väl bryter sig både mot deras och växtens egna mörka

grönska. Dertill är den merendels ymnig der den växer, men så att

stånden stå mest gruppvis. Blommorna lukta angenämt sötaktigt.

2. Grönblommiga YintergröDan
(Pjrola chlorantha Sw.)

är (blommande) vanligen 5—8 tum hög och har nästan kretsrunda

eller bredare och stundom intryckta, svagt smånaggade, hårda, högt-

ådriga, mest icke tumsbreda blad, glest 3—8-blommig klase, nästan

öppen, grönaktig blomkrona, snedt-uppstående ståndare och långt, ned-

och uppkrökt, smalt-klubblikt, grönt stift med tvärt, grönt märke. Stän-

geln bär nedtill smala, nästan örtartade fjäll.

Växer i mossiga men torrare barrskogar, helst på mager och san-

dig mark, i södra och medlersta Sverige (i det nordliga endast till

Ångermanland och Jemtland). — Blommar i (Juni,) Juli, tidigare än

den Rundbladiga Vintergrönan. Blommorna sakna lukt. — Utbr. Skan-

dinavien (utom Lappland), medlersta och södra Ryssland, berget Olym-

pus i Turkiet, Tyskland, Schweiz, Österrike, Ungern, Lombardiet; Frank-

rike (sälls.); Norra Amerika (Canada, Newyork).

Denna utmärkta art, hvilken redan RiviNUS urskiljt (såsom Pyrola

folio obtuso flore viridescente) och O. Celsius upptagit i sin Catalogus
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Plantarum circa Upsaliam (1732), återställdes, bestämdes och beskrefs

närmare af Swartz under dess nuvarande namn (Vet. Ak. handl. 1810).

Hans mästerliga teckning pryder också Svensk Botanik.

3. Mellan-TintergrönaD
(Pyrola media S\v.)

är (med blomstängeln) omkring fotsbög och har rundade, glest små-

naggade, 2 tum breda blad, mångblomraig blomklase, nästan sluten,

hvit och rödlett blomkrona, rakt-samstående ståndare och kort, rakt men

något snedt, nästan hvitt stift med kretsrundt-sköldiikt märke. Stän-

geln bär nedtill breda, hinnaktiga fjäll och är vriden.

Växer i skogar (helst bördigare) upp till Ångermanland och Jemt-

land, men temligen spridd och sällsynt. — Blommar bäst i Juli. —
Utbr. Skandinavien (utom Lappland), Brittanien, Holland, medlersta

Eyssland, Österrike, Ungern, Siebenbiirgen, Caucasien (och Dahurien).

Upptages också för Piemont (Col de Tenda).

Swartz upptäckte denna utmärkta art i Carlbergs park vid Stock-

holm samt beskref och tecknade den i Vet. Ak. handl. 1804. Han

kallade den Pyrola media emedan den till blomma och blad står lik-

som midt emellan P. rotundifolia och P. minor. Den blir icke sällan

större och storbladigare än båda.

4. Mindre Vintergrönan
(Pyrola minor L.)

är vanligen (med blomstängeln) omkring qvartershög och har mindre

och tunnare, rundadt-elliptiska eller nästan ovala, smånaggade blad,

mångblommig klase, sluten (nästan klotrund), hvit och rödlett, liten

blomkrona (knappt större än ett pepparkorn), rakt-sarastående ståndare

och rakt, lodrätt, inneslutet stift med kretsrundt-sköldiikt märke. Stän-

geln är vanligen alldeles bar.

Växer i magrare skogar och blommar bäst i Juli. — Utbr. hela

Europa undant. Irland, Portugal och Spanien; i Caucasien, Siberien,

på Kamtschatka, i nordligaste Amerika; på Island.

Denna art är visserligen mindre allmän än den liundbladiga, men

likväl mångenstädes rätt ymnig. Då Linné utgaf första upplagan af

sin Flora Suecica kände han växten från endast tre trakter (nordöstra

Gotland, Börstel i Eoslagen och Simonstorp i Skåne). Sedan (i Amoe-

nitates III, 1764) hyser han den åsigten att densamma skulle vara

hybrid (väl icke i den mening man nu tager detta ord) mellan den

Eundbladiga Vintergrönan och nästa art ("j P. rotundifolia S P. se-

cunda"), anmärkande att hybriditeten antydes genom växtens sparsamhet
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bland de allmänna samslägtingarne. Redan RiviNUS benämnde den Py-

rola minor (1699). — Förestående fyra Pyrola-arter ha visserligen till

sitt allmänna utseende mycken likhet med hvarandra, men skiljas dock

lätt, såsom vi sett, genom åtskilliga olikheter hos blomdelarne. Redan

Retzids anmärkte märkets olikhet hos olika Pyrola-arter (Observationes,

1779).

5. Ensidiga VintergrönaD
(Pyrola secunda L.)

är (blommande) nära qvartershög, med smala rotskott, och har teraligen

blekgröna, ovala eller äggrnndt-ovala, sågade blad, vanligen 3 i hvar

rosett, och ensidiga, hvitgröna (eller hvitgula) blommor med hvitaktiga

skärmar, nästan ägglikt sluten krona, inkrökt-samstående ståndare, långt

och rakt stift och kretsrundt, okantadt märke.

Växer i barrskogar, allmän, och blommar i Juli (Aug.). — Utbr.

Europa undant. Irland, Holland, Belgien, Portugal och Spanien, Cor-

sica, Sardinien, Grekland och Turkiet; i Caucasien, Siberien, N. Ame-

rika, på Island.

Pyrolerna äro egentliga skuggväxter och med sina glänsande, stän-

digt gröna blad och täcka blommor utgöra de, jemte Linnean och några

andra, våra barrskogars prydnad. De stadiga, m. e. m. rundade bladen

bilda glesare rosetter, under det den smala rotstocken kryper i marken

eller mossan, grenar sig och bildar nya rosetter. Också ser man van-

ligen Pyrolerna gruppvis resa sina blomstänglar ur skogsmarken, "täf-

lande med Hyacintens på den mera städade blomsterlisten". De gamla

stänglarne, med sina bruna fröhus, vara till nästa år, icke sällan ända

tills de nya blomma.

8 4. Moneses Slsb.

Ståndarne mest parvis (men också 3 och 1) motsatta och när-

made till kronbladen; strängarne nästan jemnbreda med tvär spets, ne-

derst något bredare och tjockare; knapprummen alldeles närmade.

Blomdisk saknas. Stiftet rakt, långt och temligen tjockt; märket stort,

kronlikt-5-spetsigt.

1. ÖgoDgrönan
(Moneses grandiflora Slsb. — Pyrola uniflora L.).

En liten täck, enblommig ört med (merendels 3) nästan rundade,

sågade, små blad, ra. e. m. rosettlikt samlade vid marken. Blomman

är stor, i—| tum bred, alldeles öppen, omvänd, hvit och välluktande,
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på 3—4 tums, upprat stängel, hvars spets under blomningen är ned-

krökt, men sedan räknar så att fröhuset slutligen blir upprätt.

Växer bland mossan i fuktiga barrskogar och blommar från sol-

ståndstiden till ini Juli. — Utbr. norra och medlersta Europa, Pyre-

néerna, Corsica, Piemont, Lombardiet, Majella-berget; Siberien, nordli-

gare Amerika.

Ögongrönan är en bland de växter, hvilka väcka uppmärksamhet

för en mera egendomlig blombyggnad, en bland dem, som botanisten

alltid gerna möter på sina vandringar. För öfrigt är den allmänt om-

tyckt för sin täcka och välluktande (nästan som Liljekonvalje), mot örten

stora blomma. Växten lärer mångenstädes på landet vara en "ögon-

blomma", d. v. s. tros kunna försköna ögonen, liksom den skall be-

gagnas eller begagnats såsom ett husmedel vid röda, rinnande eller

annars sjuka ögon (o: Norrl. Ögonsjukegräs), hvadan vår svenska

benämning. — Redan i Flora Lapponica anmärker Linné ståndarnes

hos denna växt ovanliga ställning eller anordning mot kronbladen, i det

deras antal omvexlar mellan 1 och 3 mot hvart kronblad, i ordningen

1, 2, 3, 1, 3, hvilket han i Ölands-Resan (sid. 145) upplyser med ett

särskildt schema. Han omtalar också märkets hos densamma olikhet

med de andra Pyrolernas, eller att det är kronlikt, bildadt af 5 stora

och spetsiga strålar.

I sin blomning iakttaga Pyroleerna, åtminstone i medlersta Sverige,

en tydligen bestämd ordning sinsemellan, så att Ögongrönan börjar

blomma först, i medlersta Sverige vid midsommar; sedan kommer Min-

dre Vintergrönan i slut. Juni eller börj. Juli; något sednare Grönblom-

miga Vintergrönan och strax derefter den Rundbladiga. Mellan-Vinter-

grönan och Ensidiga Vintergrönan börja blomma vid medl. Juli, och

slutligen kommer Rylörten, vanligen först i Augusti.

8. MONOTROPEyE.

Blommorna 4- eller 5-taliga; både foder och krona 4—5-bIadiga

och lossnande. Foderbladen sarastående, uppräta, nästan lika kronbla-

den (blekgula). Ståndarne 8 eller 10; knapparne utan bihang, 1-rum-

miga och bristande med tvärremna. Frukten ett 4—5-rummigt fröhus,

som brister med 4—5 skal, hvilka bära de från midtpelaren slutligen,

utom nedtill, lossnande mellanväggarne.

15. Monotropa L.

Kronbladen uppräta, skäliga, med säcklik och honingsrik bas.

Ståndarknapp-rummens ena vägg liten, upprat och varaktig, hvadan knap-

pen slutligen tyckes vidväxt nedom strängens spets. Under spiran, mot
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kronbladen, lika många nedåtvända, raånlikt-inskurna körtlar. Märket

trattlikt-sköldlikt.

1. GuItoppeD
(Monotropa Hypopitys L.).

En bladlös, alldeles blekgul (smutsigt halmgul), torr svartnande,

något köttig ört med blommor i klase på enkel, fjällig stängel. Rot-

stocken, som vanligen ligger 5—7 tum djupt i marken, är några tum

lång och till 1| linie tjock, oregelbundet grenig och flerböjd, gulaktig,

temligen genomskinlig, mycket spröd (Lindb.). Stängeln är innan blom-

klasen utslår helt kort och den sednare nedkrökt (o: stängeln dubbel-

vikt), men blir sedan, den då uträtade klasen inberäknad, icke sällan

nära fotshög. Toppblomman är 5-talig, de andra blommorna 4-taliga.

Kronblad och ståndarsträngar äro vanligen håriga.

Växer i gamla skogar (helst barr-), särdeles der marken är täckt

med multnade växtdelar, i södra och medlersta Sverige. Blommar i

Juli, Aug. Blommorna lukta nästan som Kungsljusets. — Förekommer

också (isynnerhet i Skåne och Halland) med alldeles glatta blommor

(o: M. hypophega Wallr.). — Utbr. Europa undant. det nordligaste och

Portugal, Spanien, Italiens öar, Grekland, Turkiet; i Caucasien, Siberien.

Knappt lärer väl någon annan än botanisten kunna i Gultoppen

igenkänna den närmaste slägtingen till de täcka Pyrolerna. Bemärkt

blir den likväl alltid för sitt ovanliga utseende. Blekgul och bladlös

uppträder den i skogarne, merendels gruppvis, och söker gerna de

skuggigaste ställena. Sedan gammalt har man i allmänhet antagit att

Gultoppen alltid är parasitisk, hemtande sin näring från rötterna till

de träd, vid hvilka den växer. Redan IjINNé säger (Fl. Suec.) att den

alltid har sina rötter fastade vid roten till Pinus och är parasitisk,

tilläggande att den icke gröna färgen tillhör de Hesta parasitiska och

på mycket skuggiga ställen växande örter. I sednare ' tider har växtens

parasitiska natur blifvit mera omtvistad, så att somliga antagit, andra

åter nekat den. Den utredning af saken, som Lindberg genom sina

noggranna undersökningar af växtens underjordiska delar, äfven i ana-

tomiskt hänseende, åstadkommit, var således högst välkommen. Det

resultat dessa lemnat och hvilket Lindberg, med upplysande teckning,

meddelat i Vet. Ak. förh. 1864, är att växten äldre (undersökningarna

gjordes höstetiden) saknar allt sammanhang med någon annan växt, så att

den då icke är parasitisk utan förer ett alldeles sjelfstäudigt lif. "Sanno-

likt synes dock, tillägger Lindberg, att Monotropa i sin ungdom, innan

ännu hennes underjordiska delar äro fullt utvecklade, på något ännu

okändt sätt hemtar sin föda från någon annan planta, men att, då den
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i jorden befintliga delen blifvit fullbildad, d. v. s. till sin yta nog stor

för att nära växten, hon afsöndrar sig från den främmande närings-

plantan".

Vid sina undersökningar fann Lindberg, omkring 6 eller 8 tum

under jordytan, "häri inberäknadt det tjocka mosstäcket", en mängd i

hvarandra starkt intrasslade rotstockar, hvilkas utseende vi ofvan be-

skrifvit i korthet. Dessa voro mycket spröda, så att de vid minsta

beröring brusto af hvar som helst; äfven voro de till den grad saftiga,

att ur dem, liksom ur blomstängeln, lätt kunde frampressas en saft,

som först var ofärgad, men intorkad antog en allt mörkare blåsvart färg.

Från rotstockens sidor utgingo dels blomstänglar, dels grenar, som nä-

stan omedelbart upplöste sig i ytterst talrika, smala och outredbart in-

trasslade rötter (?), hvilka voro alldeles fria från alla närstående växter,

såsom ock förhållandet var både med rotstockens något trubbiga spets

och äfven med dess bakre ända, hvilken var alldeles svart, vissnad och

hopskrumpen. Rotstockens yngre delar voro utanpå hvitaktiga genom

"en tät beklädnad af svampbålar, späckade af ytterligt små, ofärgade

och runda sporer". — Rotstockens barkmassa var jemförelsevis ganska

tjock och hudcellerna utan spår till förtjockningslager eller korkbildning,

lika litet som någonstädes på den underjordiska delens finaste förgre-

ningar kunde påträffas ringaste antydning till rothår eller rotmössa.

Den utbildade växten synes sålunda insuga sin näring genom hela den

i jorden befintliga stamdelens yta —". Blomstängelns byggnad öfverens-

stämde i allt väsentligt med rotstockens; ingenstädes på den och icke

heller på blomfodren, upptäcktes någon hudOppning.

Gultoppen har en egendomlig lukt, nästan som Kungsljus (Ver-

bascum), hvadan en del gamle botanister benämnde växten Orobanche

verbasculi odore. Lukten är likväl mera kumarinartad, d. v, s. likare

den genom det egendomliga ämnet kumarin orsakade lukten hos Vår-

brodden och Honingsklövern. Tuggad smakar hon mycket lik råa ärt-

skidor men derjemte temligen aromatiskt (Lindb.). — Emedan örten

gerna växer i barrträdens skugga kallas den hos somliga gamle bota-

nister Hypopithys (Orobanche), af vno, under och Tiivvg, gran eller

tall, hvilken benämning den ännu har qvar i artnamnet, ehuru den

äfven växer under bok. I några landsorter ges örten, torkad, åt bo-

skap mot hosta (o: Upl. Lungört).
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LXIII. EMPETREiE.

t. KBiipetfiani L.

1. Kråkriset
(Empetrum nigrura L.).

En lågväxt, ständigt grön, nästan Ijiinglik, på marken utbredd

buske med smala, rödaktiga, uppkrökta grenar och talrika, små (omkring

2 linier långa) och smala (nära jemnbreda), läderartade, nästan barrlika,

trubbiga blad, hvilkas kanter äro alldeles tillbakavikta, sluta tätt till

hvarandra och bilda en hvitaktig ryggstrimraa på de annars mörkgröna

bladen och göra dem liksom ihåliga. Blommorna sitta, utan skaft, en-

samma i de öfre bladvecken och äro helt små, mörkröda. Fodret är

3-deladt, brunaktigt med hvitaktiga kanter; under detsamma äro 3—

5

mycket små, tilltryckta skärmar. Kronbladen äro 3, spadlikt vigglika,

oklart purpurröda. Ståndarue 3; knapparne mörkt purpurröda; strän-

garna långa och smala. Märket sköldlikt (6—)9-stråligt, mörkrödt.

"Bären" äro svarta, nästan klotrunda (något nedplattade), (6—)9-steniga.

Växer än på magra skogsbackar och tallmoar eller andra magra

och sandiga marker eller torra backar och berg, såsom isynnerhet i det

nordligare Sverige och Lappland, der den är ytterst allmän ända upp

på fjellen utom de högsta spetsarue (Whlnb.); än (helst i sydligare

Sverige) på våtare, kärrigare marker, på både myrar och hedar, nästan

allestädes ymnig. — Blommar i April, Maj; mognar slut. eller medl.

Juli. — Utbr. Europa undant. Portugal och sydligare Italien, Grekland,

Turkiet; i Caucasien, Siberien, på Kamtschatka; i nordligaste Amerika,

på Island, Spetsbergen.

Kråkrisets "bär" äro ätliga ehuru, såsom namnen Kråkbär, Kräk-

lingar, Skräken (Norrl.) redan antyda, de icke höra till de bättre

bärslagen. På fjellen bli de mycket större och smakligare än i sko-

garne, så att Lapparne ingalunda försmå dem (Whlnb.); de ingå t. o.

m. i deras under benämningen "kappatialmas" bekanta läckerhet (L.).

Linné anmärkte att Kråkbären i Vesterbotten voro så stora som blå-

bär (också lingonen voro der större än söderut). Eedan i Schefferi

Lapponia lUustrata (1674) uppräknas Kråkbär (Charaaetaxus) bland

Lapplands ätliga bär, och då O. Petri Niurenius omtalar sättet att

tillaga dessa säger han: "sammalunda gioera the med lingon, Kraoke-

bser och blaobaer". De anses antiscorbutiska och diuretiska, men be-

skyllas för att ibland orsaka lindrigare hufvudvärk. Fordom beredde

man i Norge och på Island ett slags vin af Kråkbär. De lemna också
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en vacker men icke beständio: purpurfärg. För öfrigt tjena de till nä-

ring för flera slags foglar, isynnerhet orrar och ripor; också för björ-

nen. Bladen smaka skarpt-syrligt och uppväcka först torrhet och sedan

retning på tungan. Hela busken eller riset (Skåne Loppris) begagnas

stundom, i brist på bättre, som bränsle. — Ar en bland våra allra

härdigaste, minst ömtåliga växter. Redan Linnés Flora Suecica belyser

dess karakteristik; den var dittills, särdeles till blomman, mindre noga

känd. De gamle botanisterna kallade Kråkriset mest Erica baccifera

etc. (Bärljung).

LXIV. EUPHORBIÄCEJE.

I. Eupliorbia L.

Blorasvepet ("fodret") skål- eller klocklikt, inneslutande omkring 12

ståndarblommor ("ståndare") och 1 spirblomma ("pistill"), 4—5-tandadt

och i kanten besatt med lika många, med tänderna omvexlande, platta

och utbredda, m. e. m. månlika körtlar ("kronblad"). Ståndarblomraorna

1-ståndrade, bara (utan kalk), men med en liten smal blomskärm, olik-

tidiga; spirblomman i svepets midt (central), på längre skaft än ståndar-

bloramorna och icke sällan med en nästan omärklig kalk. Stift 3;

märkena tuklufna. Fröhuset 3 knöligt. — Hvitmjölkiga örter med

vexelvisa blad, flockvisa, knippdelade blomgrenar inom bladlika svepen

och helt små, gul- eller grönaktiga "blommor".

a) Svepekörtlarne och hjertbladen rundade eller elliptiska (Ti-

tbymali).

1. Kärrtöreln
(Euphorbia pnlustris L.)

är stärkt-mångårig, 1 eller nära 1| aln (stundom 2 alnar) hög, nästan

busklik, med tjocka, vanligen rödaktiga eller prickade stjelkar; nästan

alla grenarne bära endast blad. Bladen äro lansettlika, trubbiga, hel-

bräddade; svepebladen mera (omvändt-) äggrunda, gulaktiga. Blom-

ställningen är mångstrålig, icke sällan 3—4 tum bred upptill; strålarna

bilda 3-greniga knippen med tudelade grenar. Fröhusen äro vårtiga,

stora som små ärter. Fröen släta.

Växer pä kärrängar o. d. på Gotland, Oland och i Bohus-skären.

— Blommar i (Maj) Juni (Floret cum Narcisso et Pomona : L.).

—
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Utbr. raedlersta och östra Europa, Götarike, södra Norge, England,

Italien ; Bithynien.

Redan O. Eudbeck d. ä. kände Kärrtöreln som öländsk; ban upp-

tager den i sin Hortus Botanicus (1685) såsom Tithymalus maximus

oelandicus. Också Broraelii Cbloris Gothica (1694) nämner den (o:

Tithymalus palustris Bauh.)- Linné fann växten både på Öland (Ottenby

äng, beskr. Ölands-resan sid. 91) och Gotland. Han beskrifver den

också, jerate de båda vanliga arterna, i korthet i Flora Sueciea (han

kände endast dessa tre arter som svenska), anmärkande att de blom-

mor, som först utslå, äro 5-körtlade ståudarblommor, men sednare blom-

mor tvåkönade och 4-körtlade. Swartz iakttog likväl, att dessa sist-

nämnda blommor äro dels tvåkönade dels endast spirblommor, båda de-

larne med än 4 än 5 svepekörtlar.

2. Vanliga Törela
(Eiiphorl)ia Heliosoopia L.)

är ettårig, vanligen 5—10(— 15) tum hög, matt gulgrön, med enkel

eller icke mycket (ofta tvä-)grenig, glatt eller gleshårig stjelk. Bladen

äro vigglika eller omvändt-äggrunda, upptill småsågade, i spetsen van-

ligen intryckta; svepebladen omvändt-äggrunda, nedtill nästan gula.

Blomställningen är 5-strålig; strålarne bilda 3-greniga knippen med (en

eller två gånger) tudelade grenar. Fröhusen äro släta. Fröen nästan

klotrunda, nätlikt-gropiga, bruna.

Växer, såsom ogräs, i trädgårdar, på åkrar o. a. odlade ställen

(till Ångermanland och Jemtland, men nästan icke i bergstrakter). —
Blommar bäst i Juli och Aug. ; mognar från medl. Juli till hösten. —
Utbr. hela Europa, Caucasien, norra och medlersta Asien, Japan; i Al-

gerien, på Canariöarne, Madeira; naturaliserad i norra Amerika, på Gap

och S:t Helena.

Liksom våra Euphorbier i allmänhet, har icke heller denna art

något prunkande utseende, men väcker dock en viss uppmärksamhet

genom sin symmetriska byggnad, regelbundna grening och gulaktiga

grönska. Dess hvita saft (mjölk) är, i likhet med de andra arternas,

ganska skarp och frätande och brukas att stryka på vårtor, liktornar

och räformar; och som denna art allmännare än någon annan begagnas

härtill, får den företrädesvis benämningen Eäformgräs (annars Räf-

mjölk). Då kor, såsom stundom händer, äta örten, får mjölken en

vedervärdig smak.

De äldste botanisterna (Theophrastes, Dioscorides) kallade denna

växt rixtviialog TjkLOGKontog "emedan den vänder sin blomställning

med solen" (Diosc), hvilken benämning Bauhins Pinax (1623) bibe-

Nyman. Sv. Fanerog. II. 1*
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håller i Tithymalus helioscopius. Örten är tecknad i Til-Landz' Ico-

nes (1683).

b) Svepekörtlarna tvåhornade (nymånlika). Hjertbladen jemn-

breda (Esulae).

3. Yidetöreln
(Euphorbia Esula L.)

är mångårig med krypande rot, 1—1| fot höga, smärta, bladrika stjel-

kar och lansettlika eller jeransmalt-lansettlika, helbräddade blad, de större

2 tura långa och nära 3 linier breda. Svepebladen äro blekgula, stor-

svepets lansettlika, småsvepenas triangellikt njurlika, trubbiga med udd.

Blomställningen är mångstrålig, med upprepadt-tugreniga strålar. Frö-

husens kanter äro något knaggliga. Fröen släta.

Växer på åkrar och åkerrenar, steniga backar, murar o. d., på

spridda ställen i södra och medlersta Sverige. — Blommar i (Juni,)

Juli, och icke sällan på nytt i September. — Utbr. Europa undant. det

allra nordligaste och Irland, Portugal, södra Italien, Italiens och Grek-

lands öar; i Caucasien, Siberien.

Denna art blef först genom Eetzius känd som svensk. Sednare

upptog Fries (i Novitierna) densamma bättre vild från Öland, Eesmo

(Bruzelius). — Videtöreln har också mycket skarp saft. Fröen äro pur-

gerande och döfva fisk. Hos en del gamle botanister heter örten Esula

minor (Kärrtöreln var då Esula major), hvadan artnamnet.

* E. Cyparissias L. är mindre och smalbladigare äu Videtöreln; har vanligen

talrika bladskott och grenar; småsvepenas blad hjertlika, gula. — Växer på sandbackar,

kyrkogårdar, i täppor, i Skåne och Småland (sälls., knappt ursprunglig). — Blommar i

Maj, Juni (Juli). — Retz. diss. suppl.

4. Spädtöreln
(Euphorl)ia Peplus L.)

är ettårig, 5—10 tum hög, teraligen mörkt grön; bladen tunna, hel-

bräddade, bredt-omväudt-äggrunda, de nedre rundadt-ovala. Svepebladen

äro suedt-äggrundt-triangellika, gröna. Blomställningen är vanligen 3-

strålig med upprepadt-tugreniga strålar. Fröhusens kanter äro tvåkÖlade.

Fröen nästan askgrå, ellipsoidiska, gropiga.

Växer, såsom ogräs, på odlad mark, särdeles i trädgårdar, i södra

och medlersta Sverige. — Blommar i Juli, Aug. och sedan till långt

in på hösten. — Utbr. Europa undant. det allra nordligaste; i Cauca-

sien, vestra och södra Siberien, Orienten, Egypten, i Algerien ända till

oasernas odlingar; på Canariöarne, Madeira, Bermuderna; inkoml. på Cap
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och i norra Amerika. — På Malta samlade förf. blommande exemplar

d. 8 Febr.

Spädlöreln är de gamle botanisternas (Fuchsii. Dodonsei) Peplus

(jtSTikog Diosc), hvadan dess artnamn. Liksom Vanliga Töreln är den

mest känd under benämningen Eäfmjölk o. d.

5. Lilltöreln

(Euphorbia exigua L.)

är ettårig, vanligen endast 3—6 tura hög, smalstjelkig. Bladen äro

jemnsmala, helbräddade, stadiga, vanligen nästan trubbiga med kort

udd men omvexla både spetsiga och alldeles tvärtrubbiga. Småsvepenas

blad äro äggrundt-lansettlika med snedt-hjertlik (enörad) bas. Blom-

ställningen är mest 3- (2—4-)strålig, med upprepadt-tugreniga strålar.

Fröhusens kanter äro skarpkölade. Fröen ellipsoidiska, knaggliga.

Växer på åkrar (bland säd) på några ställen i Skåne, på Gotland

(ett ställe), i Vestmanland (ett ställe) och vid Enköping. På sist-

nämnde ställe blir den icke sällan fotshög och mycket grenig. — Blom-'

mar i Juli, Aug. — Utbr. Europa undant. det nordligaste; i Cauca-

sien, Orienten, Algerien; på Canariöarne.

Denna lilla art, en bland de mindre i hela släglet, fann redan

D:r C. F. Palm mellan Höjebro och Knästorp nära Lund enligt Ketz.

Obs. I, 1779. Troligen har den samma egenskaper som sina större

samslägtingar; åtminstone är den lika hvitmjölkig, lika berättigad till

den benämning som dessa erhålla i somliga landsorter, der de få heta

Mjölkörter. Annars kallas alla Euphorbier i allmänhet, för mjölkens

nästan giftiga skärpa, mest Varg- eller Räfmjölke. Huru skarp och

frätande denna mjölk är, synes deraf, att den på tunnare hud kan or-

saka sårnader liksom af Spansk Fluga och att vårtor kunna bortta'>-as

dermed. F. ö, har den purgerande (stundom emetiska) egenskaper och

har använts i vattsot.

9. Iflercurialis L.

Tvåbyggare. Blommorna i bladveck-ax, 8—12-ståndrade eller 1-

spirade; båda slagens kalk 3(—4)-delad. Spirblommorna med 2(—3)
knapplösa ståndare. Märken 2(—3), långa, odelade, inåt hårlikt-vårtiga.

Fröhuset 2-knöligt.

1. Bengelörten
(Mercurialis perennis L.).

En mångårig, omkring fotshög, enkel och upprat, gleshårig ört;

honväxten är mera mörkgrön än hanväxten, men båda bli svartbläa, då
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de torkas. Rotstocken kryper. Bladen äro mest samlade upptill, mot-

satta, tunna, äggrunda eller äggrundt-ovala, naggsågade, tumsbreda; in-

om deras skaft sitta små stipler. Hanaxen äro glesa och raångblom-

miga, skärmade; honaxen korta, fåblommiga, långt och smalt skaftade.

Blommorna små och gröna; ståndarne gulaktiga. Fröen hvitaktiga,

äggrunda.

Växer i skuggrika löfskogar, steniga lundar eller annars bland

buskar, på mullrik mark, i södra och medlersta Sverige. — Blommar

mest i Maj och är vanligen mogen redan vid medl. Juni. — Utbr.

Europa undant. det allra nordligaste och Holland, Portugal, Greklands

öar (och Turkiet); i Caucasien.

Bengelörten uppträder, på lämpliga lokaler, merendels i temligen

talrika skaror, särdeles som den krypande rotstocken årligen bildar nya

grenar med blad- och blombärande stjelkar. Den har en något äcklig

(narkotisk) lukt och skall vara både purgerande och emetisk.

* M. aniiua L. är anmärkt på några ballastplatser.

LXV. TAMÄRISGINEiE.

i. Ifl^^ricarla Desv.

1. Klådriset

(Myricaria germanica Desv. — Tamarix germanica L.).

En risig, omkring en eller par alnar hög buske med små (till

större delen endast 1^ linie långa) och smala, gråaktiga, nästan barr-

lika, punkterade, vexelvisa men täta blad, hvadan den något liknar ljung

eller cypress (kallas också stundom Strandljung eller Vild Cypress).

Blommorna äro små, skärmade, och bilda axlika, uppräta klasar, hvilka

blomma uppåt och slutligen bli nära spannlånga. Fodret är 5-deladt,

kronan 5-bladig, blekt rosenröd. Ståndarne äro 10, men sammanväxta

till midten och hvarannan kortare; de uppkomma frän en kretsrund,

tunn disk i blommans botten. Märkena 3, hopväxta till ett enda lågt-

knopplikt. Fröhusen äro trekantigt-pyramidlika, 3-skaliga; de bli slut-

ligen nära ^ tum långa; deras skal bära, längs midten, fröfästena,

hvilka lossna nedtill, hvarigenom fröen bättre utträngas. Fröen äro

talrika, långt svansade med ett fint, fjunlikt hår.

Växer på Angermanna- och Indalselfvens sandiga eller grusiga strän-

der och holmar, men temligen spridd. — Blommar i Juli, Aug. —
Utbr. norra Sverige, Norge, medlersta Europa (Alperna, Ehen), Pyre-
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neerna, Spanien, Italien (utom öarne), Ungern, Sicbenbiirgcn ; södra Eyss-

land, Caucasien.

Under det denna växt, anmärker Wahlenberg, i Schweiz är all-

män vid de flesta mindre bäckar, håller den sig i Norrland mest vid

de största flodernas starkaste och mest rasande forssar. "Det är också

just i dessa forssar som denna sydländta växt blir mest skyddad för

all frostens äverkan genom vattnets rörelse, hvilkcn aflugsnar all köld

säväl i luften som jorden och under strängaste vintern bildar ishvalf,

så skyddande som några drifhusfönster. Vid ännu nogare betraktande

finnas forssarna icke blott på detta sätt mot kölden förvarande, utan

de mildra också med sitt kringstänkande och på längre afständ liksom

kringdunstande kyliga vatten den öfvermåttan starka sommarhettan, och

åstadkomma således i det hela en mera jcnin temperatur hela året,

hvilken södra regioners bergsväxtcr aldramest fordra och som konsten

hos oss i norden aldraminst kan åstadkomma. — Det kan nu synas

vara af alla dessa skäl som Tyska Tamarisken finnes ymnigast vid

Sollefteå och ända upp mot Ed uti den stora Angermannaelfven. Der-

emot tyckes den finna sig mindre belåten med Indalselfven, som vid

Faxön begrafvit densamma i sitt slam, så att den nu återstår blott

vid Forss". Det var på Faxön som D:r Lundmark d. ä. upptäckte

denna märkliga buske, som svensk, i början på 1780-talet (Wikstr.).

LicsTADius anmärkte den vid Angerraanna-elfvens stränder 1824.

LXVI. PORTULACACEiE.

t. Jfloiitia L.

Fodret 2(—3)-bladigt, varaktigt. Kronan (3—)5-flikig (till raidten),

nästan trattlik med 2 flikar större och 3 mindre och mellan de främre

(mindre) flikarna delad ända till basen. Ståndare 3 (sällan 5, — om
foderbladen äro 3 enligt L.), utgående i kronsvalgct motsatta de små

flikarna. Stift (2—)3, nedtill hopväxta. Fröhuset 1-rummigt, 3-skaligt.

Fröen 2—3, nästan linslika.

1. Monti-örten
(Montia fontanii L.).

En liten, mjuk och spenslig, glatt, något vattig ört med smal,

hvit- elLer rödaktig, upptill vanligen nästan klynnedelad stjelk (eller

stjelkar), motsatta, sraalt-elliptiska eller -omvändt-äggrunda (nästan spad-
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lika), m. e. ra. köttiga och glänsande blad, och små hvita, ensamma

eller klasknippade blommor, hvilka äro öppna endast då solen skiner.

Fröhusen äro knappt större än senapskorn och hänga slutligen på nedåt

krökta skaft. Fröen äro svarta.

Växer vid eller i källor (o: Smal. Källelunk) och bäckar och

på mossiga kärr- och strandmarker, vanligen i mer eller mindre täta

mattor. — Utbr. nästan hela Europa; i Siberien, Norra Amerika (La-

brador, Grönland, Oregon, Sitcha), på Island; på Nya Zeeland, Ma-

louinerna o. a. — Bildar två underarter, eller enligt somliga egna arter:

M. rivularis Gm., som är större (3—10 tum) och slankigare,

med mörkgröna, mera köttiga blad, glänsande, svagt punkterade frön;

varaktigare, växer i bäckar och källdrag (i vattnet) och blommar i

Juli, Aug.

M. minor Gm., mindre (^—3 tum), mera upprat, nedtill icke

sällan rödaktig, bladen blekgrönare, mindre köttiga, fröen nästan glans-

lösa, starkt punkterade; är ettårig, växer vid stillastående vatten eller

på endast tidtals våt mark, och blommar i Juni, Juli. (I södra Eu-

ropa, t. ex. på Sicilien, mognar växten redan i Maj.)

MiCHELi benämnde (1729) denna växt Montia till minne af Jos.

Monti, som var professor i botaniken i Bologna. Det är en utmärkt

sällskaplig ört, som vanligen uppträder med mycket talrika stånd, i tätt

slutna, vackert gröna massor, hvilka, bestäukta med källans rena vatten,

icke sällan bibehålla sin klara grönska ännu under snön. Trots dess

litenhet (planta inter minimas : L.), hade redan O. Rudbeck d. y. an-

märkt och låtit måla Monti-örten under sin lappska resa (1695). Linné

såg den första gången i Vesterbotten (Lachesis). Hooker d. y. fann

den mycket allmän i de antarktiska länderna och säger att det på

södra halfklotet knappt finnes någon mera allmän fanerogam än Monti-

örten, som der åtföljer Callitriche verna och varierar utomordentligt

till storlek, bladens skapnad, ståndarnes och fröens antal ra, ra.

LXVII. PÄRONYCHIEiE.

1. Uernlaria L.

Blomkalken 5-delad, örtartad. Ståndare 5 knappade och 5 der-

med omvexlande knapplösa (de sednare snarare stränglika kronblad).

Frukten innesluten inom blomkalken; fröet upprätt.
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1. Knytlingen
(Herniaria glabra L.).

En liten, knappt mer än tuårig, utbredt-grenig och till marken

alldeles tryckt ört med nästan lansettlika eller elliptiska blad, hinn-

artade, glänsande hvitaktiga stipler och mycket små, gulgröna, i blad-

vecken gyttrade blommor med små skärmar emellan. Stjelken slår icke

sällan rötter. De nedre bladen äro motsatta, de andra vexelvisa. Blom-

gyttringarna äro talrika, mest 5—10-blommiga, och bilda icke sällan

korta, nästan bladlösa ax.

Växer på torra, isynnerhet sandiga eller grusiga backar och mar-

ker i södra och medlersta Sverige till upp i Dalarne och Medelpad. —
Blommar nästan hela sommaren; mognar från medl. Juli. — Utbr. nä-

stan hela Europa, Algerien, Caucasien, södra Siberien.

Knytlingen är visserligen både till blommor och blad högst oan-

senlig, men de små rosetter den bildar — icke sällan på bara sanden

eller gruset — sakna icke en viss täckhet. Oaktadt sin obetydlighet

var växten fordom icke utan anseende som läkeört; den berömdes så-

väl i vattsot (emedan den är starkt uretisk), som vid färska sår och

bråck. Det var just dess inbillade verksamhet vid bråckskador som

förskaffade den namnet Herniaria (Dod. 1583), Herniaria glabra Bauh.

(hernia = bråck). Den smakar något syrligt och saltaktigt.

2» Scleraiitlius L.

(Knavel-slägtet).

Blomkalken nästan klocklik (smalt), hårdnande, med 5-deladt bräm

och trångt svalg. Ståndarne vanligen 5 knappade och 5 knapplösa,

de sednare korta, nästan tandlika (eller stundom alldeles 0). Frukten

nötlikt innesluten i den slutligen lossnande kalkens pip; fröet hängande

på en lång sträng. — Små örter med starkt ledade stjelkar, motsatta,

stipellösa, syllika (eller nästan trådlika) blad, hvilkas binnaktiga baser

äro sammanväxta till en kort slida. Blommorna äro små och bilda

tätare och enklare eller glesare och grenigare knippen; de hårdna slut-

ligen och likna då med sina uddar nästan tänder, hvadan dessa växter

också erhållit benämningen T and gräs.

1. Hvitknaveln
(Scleranthus perennis L.)

är mångårig, blåaktigt grön, med vanligen talrika, till marken sträckta

eller uppkrökta, icke sällan rödaktiga stjelkar, ensidigt vända blad och

hvitbrämade blommor; de trubbiga, slutligen slutna foderflikarne äro

nemligen bredt och platt hvitaktigt hinnkantade.
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Växer på öppna, helst sandiga, backar och marker i södra och

medlersta Sverige. — Blommar (och mognar) mest uader Juli, Aug.

— Utbr. Europa undant. det allra nordligaste och Skottland, Irland,

Portugal, nästan hela Spanien, Sicilien, Sardinien, Grekland.

Hvitknavelns egendomligt blåaktigt gröna tuvor pryda icke illa

barare backar och bryta sig väl mot Hällknoppens rödaktiga och Fet-

knoppens grönare tuvor, eller mot den sednares gula blommor. Ibland

ha somliga tuvor endast ståndarblommor. Roten hyser icke så sällan

en röd, slutligen purpurröd insekt (Coccus polonicus), som kan begag-

nas att färga med liksom consjonell, ehuru dess iusamling knappt torde

löna sig. Enligt Eetzius finnes samma insekt också på några andra

"sandväxter". Bauhin kallade derföre växten Polygonum cocciferum

(1623). Då Linné utgaf sin Flora Suecica, kände han Hvitknaveln

endast som skånsk och att börja med blott genom Leche.

2. Grönknaveln
(Scleranthus annuus L.)

är ettårig (eller tuårig), rent eller gulaktigt grön, enkel och mera upp-

rat, eller grenig och mera utsträckt på marken, och har allsidigt rik-

tade blad, vanligen med små bladknippen (korta grenar) i vecket, och

alldeles gröna blommor; de spetsiga, m. e. m. öppna kalkflikarna äro

smalt och inrulladt (grönt) hinnkantade.

Växer på åkrar, gärden och torra, sandiga backar (allm.), till

Jemtland och Vesterbotten. — Blommar i Maj, Juni; mognar i Juli.

— Utbr. nästan hela Europa, Island, Algerien, Caucasien.

Den tuåriga Grönknaveln (S. annuus — biennis Fr.) lärer vara ut-

märktast i södra Sverige och utgöra artens typ. Hos exemplar i Fr.

Herb. Norm. (från Upsala) är blomställningen mycket tät.

LXVm. POLYGONACEiE.

1. RUMICE^.

Kalkbladen olikstora, de inre slutligen uppräta, de yttre mindre

och utstående eller nedvikta. Ståndarne motsatta kalkbladen, 6 eller 4.

Märkena pensellika.

t. Riimex L.

Blomkalken 6-bladig, grön- eller brunaktig. Ståndarne 6, parvis

motsatta de yttre kalkbladen. Märkena 3. Nöten 3-kantig,^ innesluten
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i de 3 inre skallikt utväxta och samstående kalkbladen, hvilkas medel-

nerv icke sällan nedtill uppsväller till en hård, grynlik knöl. — Mest

mångåriga örter; jfr E. maritiraus och E. palustris (8). Stjelkar och

delvis blad icke sällan rödaktiga. Blommorna i kläs- eller vippvisa

kransar.

a. Lapathum T. Bladen hela eller hjertlika, blommorna två-

könade eller också sam- eller nästan mångbyggare. Smaken

Örtartad. Skräp por.

1. YatteDskräppan
(Rumex Hydrolapathum Huds.)

blir vanligen nära 3 alnar, med tumstjock, inuti rödaktig rot och

långa, lansettlika och stadiga blad (rotbladen |— 1 aln); inre kalkbladen

slutligen smalt triangellika med rundad bas, helbräddade, ofta 3 linier

långa, alla med mycket stor knöl; nöten Ii linie lång, "med bredt

äggrunda sidor".

Växer på sötvattensstränder, vanligen något ute i vattnet bland

andra större växter (icke sällan Typhse), i södra och medlersta Sverige.

— Blommar i Juli, Aug. Eodnar mot hösten. — Utbr. Europa undant.

det nordligaste och Portugal, nästan hela Spanien, Italiens öar, Grek-

land, Turkiet.

Eedan de gamle botanisterna använde för denna ståtliga art be-

nämningen Hydrolapathum eller Lapathum aquaticum (folio cubitali Bauh.

1623), emedan den, mer än någon annan Eumex, är en vattenväxt.

Under Bauhins sist anförda namn är den upptagen i Bromelii Chloris

Gothica (1694). Såsom Fkies visat, är den också Linnés (Eesornas),

liksom många hans samtidas, egentligaste Eumex aquaticus, och mest

känd under benämningen Vattenskräppa (Skån. Dynaskräppa, d. v. s.

växande på dybotten). Den var Muntings Britannica (Herba), och ro-

ten hade en tid stort anseende vid rötartade sårnader o. d., mot hvilka

den, använd såsom dekokt både in- och utvärtes, ansågs för osviklig.

Pulveriserad berömmes den såsom tandmedel.

2. Storskräppan
(Rumex maximus Schreb.)

blir omkring 3 alnar hög, med fotslånga, smalt-hjertlikt-äggrunda rot-

blad; de inre kalkbladen slutligen smalt triangellika med något hjertlik

bas, nedtill småtandade; växten f. ö. temligen lik Vattenskräppan (före-

stående art).
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Växer vid stränder, kanaler o. d., på lösare mark, helst bland

buskar o. a. större växter, i södra och medlersta Sverige, men teraligen

spridd. — Blommar i Juli, Aug. Kodnar mot hösten. — Utbr. norra

och medlersta Europa, Caucasien.

Storskräppan är bland våra största örter och förtjenar kanske mer

än Vattenskräppan att utmärkas såsom den största af Rumex-arterna

(maximus); de breda bladen göra den nästan ansenligare än förestående

art. Fries utredde lyckligt båda arterna i sina Novitier; denna hade

han anmärkt isynnerhet vid Stockholm pä Djurgårds-stränderna ("in ripis

pinguibus inter Alopecurum nigricantem"). Och redan i första upp-

lagan af sin Handbok (1820) upptog Hartman Storskräppan, ehuru

såsom R. acutus (han fann den vid dåv. Fatburssjön å Södermalm). —
Också båda dessa arter (Vatten- och Storskräppan) lära kallas Häst-

skräppor (Whlnb.). — Storskräppaus rot är utvändigt brun, inuti ljus-

gul, luktlös, lindrigt besk. Den har, såsom dekokt, använts isynnerhet

mot utslag o. d., utvärtes också mot skabb. Bladen lära innehålla nå-

gon syra.

3. Hästskräppan
(Rumex Hippolapathum Fr.)

blir vanligen omkring 2 alnar hög och har omkring ^ tum tjock, inuti

gulaktig rot och något gulaktigt gröna men slutligen rödaktiga blad,

de vid roten nästan triangellika, stora (icke sällan öfver handsbreda);

inre kalkbladen slutligen hinuaktiga och nätädriga, helbräddade, triangel-

likt-äggrunda, breda (2| linier), alltid bara; nöten långsträckt och smal-

nande mot båda ändarne, stor.

Växer på stränder, isynnerhet i medlersta Sverige (i Skåne endast

på ett ställe vid Köpingeån). — Blommar i Juli, Aug. — Utbr. norra,

medlersta och östra Europa, Caucasien, Siberien, arktiska Amerika; upp-

tages ock för Catalonien och Syrien.

Hästskräppans rot är utvändigt svartbrun, inuti höggul, har besk

och bitter smak, och är så adstringerande (sammandragande) att dekokt

derpå svartnar med vitriollösning. Den kan torkas och dekokt derpå,

såsom ett husmedel, användas (både in- och utvärtes) mot rötsår, skör-

bjuggartade svullnader o, d., hvaruti den berömmes. Torkad, lemnar

den också ett tandpulver, som stärker tandköttet och renar tänder och

mun. Man kan också lägga den i bitar skurna roten på rödt vin för

att dermed gnida blödande eller slappt tandkött. — Växtens artnamn

grundar sig derpå att den hos de gamle botanisterna, ända frän Dio-

scoRiDES, upptages, beskrifves och tecknas under benämningen Hippola-

pathura (iTtTtog -^- häst).
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4. Gårdsskräppan
(Kuinex tlomesticus Htn)

blir 1 till 2 alnar hög och har vågiga, teraligen långt- och bredt

lansettlika eller spetsadt-lansettlikt-aflånga blad (de nedre icke sällan

något hjertlika) och bara, helbräddade, slutligen hinnaktiga och nät-

ådriga, rundadt-hjertlika (iijurlika), breda (nära 3 linier) inre kalkblad;

nöten långsträckt och smalnande mot båda ändarne, stor.

Växer vid gårdar, gator och vägar, pä odlad mark och på strän-

der. — Blommar i Juli, Aug. Omvexlar med bredare, mera hjertlika

blad. — Utbr. England, Skottland, Skandinavien, norra och medlersta

Ryssland, Jura-bergen (också pä Maladetta i Pyrenéerna enligt Zett.);

Caucasien, norra Asien, N. Amerika; Chili.

Hartman uppställde och bestämde denna utmärkta art i sin Hand-

boks första upplaga (1820). Att en i hela Sverige så som denna tem-

ligen allmän växt, då icke kunde vara alldeles obekant för botanisterna

är tydligt, men den förblandades än med Krusskräppan än med Häst-

skräppan. Linné kände den ända sedan barndomen (den är allmän vid

Stenbrohult), men sammanslog den snart med andra arter under sin

R. aquaticus. Ännu i Novitierua anser Fries Hästskräppan och

Gårdsskräppan tillhöra samma art (R. Hippolapathum), men i sin Flora

Scanica och Mantissa III antager han Hartmans bestämning, tilläggande

en lägre och rödaktig strandvarietet samt en högre och grön vatten-

varietet (R. aquaticus Retz. o. a.). — Denna arts egenskaper äro, åt-

minstone på torrare mark, troligen desamma som den nästas (Krus-

skräppans). Liksom flera andra Rumex-arters frön, tjena också dennas

till föda åt en del foglar under vintern. För sin storlek äro de (lik-

som äfven Hästskräppans) bland de till nödbröd tjenligaste i slägtet.

* Rumex Patientia L., som odlas såsom köksväxt, liknar GårJsskräppan men har

bredare, äggrundt-lansettlika blad och tunnare kalkblad. — Skåne, "sällsynt i fuktiga

äkergropar vid Hurfva" (Aresch.).

.5. Krusskräppan
(Rumex crispus L).

blir omkring alnshög eller högre och har rödaktig rot, vanligen omkring

turasbreda, vågiga och krusiga, långt-lansettlika blad (men rotbladeus

bas icke sällan tvär eller sned); de inre kalkbladen något hjertlikt ägg-

runda, helbräddade eller nedtill småtandade, slutligen hinnaktiga, nät-

ådriga, rundadt-hjertlika, vanligen blott ett (mera sällan alla) knöl-

bärande, endast nära 1| linie breda och obetydligt längre, men med

stor knöl; nöten kort och tjock.
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Växer på odlade ställen, vid vägar, byar och gårdar, såsom ogräs

på åkrar, helst på fuktigare mark, i södra och medlersta Sverige. —
Blommar mest i Juli, Aug. — Utbr. nästan hela Europa, Syrien, Al-

gerien, Caucasien, Siberien; norra Amerika (Canada o. a.); Chili, Monte-

video, Falklandsöarne; N. Zeeland, Java, China, Japan.

Hästen lärer, hellre än kon, äta Krusskräppans blad. Späda kunna

desamma nyttjas bland grönkål, hvartill de på Island lära användas.

Med växtens rot kokadt dricka beröraraes mot skabb. Eoten ätes,

isynnerhet kokad, (också bladen) begärligt af svinet (och kon), så att

den icke sällan kallas Svinrot, och hela växten vanligen Svinsyra,

Svinsk rappa, h vilket väl också gäller om förestående art (Gårds-

skräppan). De gamle botanisterna kände och åtskiljde bra båda arterna,

liksom deras kännedom om en del Eumex-arter i allmänhet var bättre

än Linnés och botanisternas strax efter honom. Denna art är enligt

Fr. Nov. Lapathum acutum Fuchs. (1543) och L. acutum crispum Tab.

(1688).

* Rumex propinquus J. E. Aresch. är troligen hybrid mellan R. crispus och

R. domesticus (eller conspersus?). Ett exemplar i Riksmuseum, från F. Areschoug, liknar

mycket R. domesticus och har stora, obetydligt tandade, rundadt-hjertlika inre kalkblad,

ett med stor knöl (de andra med liten). Göteborg, Skåne (sälls.).

* Rumex conspersus Htn, vanligen nära 2 alnar hög, med vågbräddade, något

hjertlikt äggrunda eller -äggrundt-aflånga blad och kort- och bredt-hjertlika, kort-

spetsade, slutligen vågbräddade och sraåtandade, hinnaktiga och nätådriga inre kalkblad

(ett enda knölbärande); nöten temligen långsträckt och smalnande mot båda ändarne

(Aresch.). — Växer spridd i södra och medlersta Sverige, vid vägar, i åkerkanter o. a.,

mest der R. crispus och R. obtusifolius växa blandade, mera sällan bland den seduare

och R. domesticus, närmande sig mera än den ena, än den andra. R. gentilis Lönnr.

autentiska exemplar i Riksmusei Herbarium synas tillhöra en sådan grönare R. con-

spersus. — Blommar i Juli, Aug.

* Rumex platyphyllus F. Aresch. växer vid Stockholm och Upsala.

6. Tomtskräppan
(Rumex obtusifolius L.)

blir vanligen 3—4 fot hög (stundom högre) och mycket greuig, med

stora, merendels öfver handsbreda, blad (isynnerhet rotbladen). Eoten,

stjelken och bladens medelnerv äro vanligen mörka (blåbruna). Bladen

äro äggrundt-hjertlika, tunna och mjuka; de inre kalkbladen slutligen

nervigt-gropiga, liniebreda, triangellikt-aflånga (basen tvär), hvasst tan-

dade, plana, alla knölbärande, deras knölar merendels gulaktiga och en

större än de andra. Nöten långt spetsad, bredast vid basen (Aresch.).

Växer vid vägar, byar, gårdar och byggnader, på eller nära od-

lade ställen, helst på något fuktig och skuggig mark, i södra och med-

lersta Sverige. — Blommar nästan hela sommaren. — Har en säll-
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syntare underart med bredare ocli mera taudade inre kalkblad (o: Ru-

mex divaricatus Fr.). — Utbr. nästan hela Europa (undant. det allra

nordligaste och Italiens och Greklands öar); i Caucasien, Siberien, på

Canariöarne; i N. Amerika och Brasilien (inkoral.).

I sin Flora Suecica förstår Linné under namnet R. acutus egent-

ligen denna (i Skåne-Resan underarten R. divaricatus), hvars rot ännu,

såsom Radix Lapathi acuti, upptages i vår farmakopé (namnet acutus

har mindre afseende på bladen än på de äldre spetsiga topparna).

Sednare insåg han att växten till största delen utgjorde de gamle bo-

tanisternas Lapathum (vulgäre) folio obtuso, och sålunda uppträdde i

Species och bihanget till Fauna Suecica ed. 2 (Fl. Suec. Nov.) hans

R. obtusifolius. Dennes i sistnämnda verk upptagna växställe är det Gr.

Tessin då tillhöriga Åkerö i Södermanland, hvarest, enligt Fries, ännu

blott den vanligaste formen (R. silvestris Wallr.) växer. — Toratskräppan,

hvilken i södra Sverige också lärer kallas Hästskräppa, har varit be-

römd såsom användbar vid läderberedning och dess rot till gulfärg-

ning. Kokad ätes den sednare af både kon och svinet.

* Rumex acutus L. (R. cristatus WaUr.), med slutligen hjertlikt-triangellika,

kort och tätt tandade, vägbräddade inre kalkblad, växer i Skåne (ej sällsynt på odlade

ställen, åkrar, vid vägar o. s. v. tillsammaDS med förestående art och Krussyran, och

troligen hybrid mellan denna: Areschougs Skånes Flora). Fries anmärkte 1827 arten

i östra Skåne och Blekinge. För dess närmare historia hänvisa vi till hans Novitier,

der densamma klart utredes, varande denna mästerliga historik i vårt tycke bland de

intressantaste bladen i kapitlet om Rumex.

7. Skogsskräppan
(Rumex Nemolapathum Ehrh.)

blir vanligen nära 2 alnar hög och har spenslig stjelk och tunna, om-

kring 2 tura breda blad, de nedre hjertlikt-lansettlika. De inre kalk-

'

bladen äro slutligen aflånga (kort-jemnbreda), helbräddade, knappt é li^ie

breda, ett enda knölbärande, med stor, nästan klotrund knöl.

Växer i fuktiga skogar, helst bok-, i Skåne (temligen allm.) och

på några ställen i Småland samt på Öland. — På mycket bördig mark,

såsom i bättre trädgårdar, bli bladen icke sällan rödådriga (o: R. san-

guineus L.). — Blommar i Juli, Aug. — Utbr. Danmark, Götarike,

Brittanien, norra Spanien, Europas raedlersta och östra delar; i Cau-

casien, Orienten, på Gap; i Cauada, Förenta Staterna, Chili.

Säkerligen hade Linné i Skåne iakttagit den der temligen all-

männa Skogsskräppan, ehuru han icke skiljde den från sin R. acutus,

under hvilket namn han t. o. m. mest förstod denna art emedan han

såsom grundsynonym för R. acutus alltid upptager Raji Lapathum acu-

tum, som är denna (Skogsskräppan). Retzius urskiljde och upptog
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den först som svensk. Wahlenberg, som i "den märkvärdiga Pålköps-

skogen vid Helsingborg "erhöll originalet till teckningen i Svensk Bo-

tanik, anmärker om Skogsskräppan att den är särdeles gles och spenslig,

en skuggväxt, som dessutom till skydd, på det mest utåtvända kalk-

bladet erhållit en knöl, nästan lika bred som bladet, ehuru dess frön

äro ganska små och smala, under det den nordligaste arten (R. dome-

sticus), som har så stora frön att de tjena menniskor till föda, saknar

alla dylika skyddsknölar på sina stora kalkblad. Han anser detta stå

i sammanhang med den större "must", som i de nordliga trakterna al-

drig kan saknas under den korta sommaren och hvilken ger de nord-

liga arterna en större "inre halt". Dereraot saknar denna all egentlig

användbarhet.

* Rumex glomeratus Schreb., som har de nedre bladen nästan äggrundt-lan-

settlika och de inre kalkbladen alla knölbärande, växer sälls. i Skåne, på fuktiga stäl-

len; annorstädes knappt vild. — Blommar i Juli, Aug. — Fries anmärkte först arten

som svensk (Novit. ed. 2).

8. Hafsskräppan

,
(Rumex inaritimus L.)

blir merendels endast fotshög och har gul, i midten purpurröd rot,

nästan upprat eller m. e. m. nedtryckt och grenig stjelk eller stjelkar,

smala, jemnbreda, vanligen mycket vågiga blad, tätt närmade blom-

kransar, långt borsttandade, slutligen gula, äggrundt-lansettlika inre kalk-

blad, alla knölbärande, och gula nötter; vanligen äro kalkborsten endast

två på hvar sida.

Växer på och vid stränder (både salt- och sötvattens-), i södra *

och medlersta Sverige, särdeles på Skånes och Blekinges sandiga kuster

.och vid de stora sjöarue i medlersta Sverige, men också alldeles ini

landet såsom i Skåne och Östergötland. — Blommar bäst i Juli, Aug.,

men också längre. Yngre är växten ljusgrön, men blir då den mognar

alldeles gul (o: E.. aureus With.). — Utbr. Europa undant. det allra

nordligaste och Portugal, nästan hela Italien, Grekland, Turkiet; i Cau-

casien, vestra och södra Siberien.

Hafsskräppan är utmärkt såväl för sina långa och få kalkborst,

som sina smala och vågiga blad och sin slutligen nästan guldgula drägt.

Bladen likna något Färg-Eesedans (R. Luteolte) och växten tyckes verk-

ligen hysa något färgämne liknande dennas. Blomkransarne bli, isynner-

het de öfre, slutligen så täta och invecklade i hvarandra att de icke

kunna redas; der de då ligga samraangyttrade i strandens tångbäddar

kan man tycka sig se "någon hastig likhet med en mängd långbenta

hafsin sekter".
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Genom Leche (1744) blef arten först känd som svensk (skånsk)

och ännu i andra upplagan af Linnés Flora Suec. upptages den endast

som skånsk.

* Rum ex paluslris Sm , som har slutligen aflånga, på hvar sida tretandade

iure kalkblad med kortare, syllika tänder, växer nästan endast i Skåne (på dyiga strän-

der, i torfmossar, gropar o. d.). — Blommar under hög- och sensommaren.

* Rum ex Steinii Beck. växer enligt Äreschougs Flora vid L. Hammar i Skåne

(sälls.)

Fries indelar den stora gruppen Lapathum (alla ofvan skildrade

Eumex-arter) i två undergrupper: Neraolapatha, med glesare blomkransar,

smalare och spetsade valvler (arterna 6— 8), och Hydrolapatha, med

tätare blomkransar, bredare och icke spetsade valvler (arterna 1—6).

De seduare tillhöra mera landets inre, bergiga delar och tilltaga mot

norden, under det Nemolapatha mera tillhöra de sydligare kusttrakterna

och aftaga mot norden. De gamle botanisterna hade i allmänhet flitigt

undersökt och tagit reda på Lapatha-gruppen; vida mindre var känne-

domen om densamma under och strax efter Linné. I första upplagan

af Flora Suecica inbegriper han under R. acutus alla Nemolapatha och

under R. aquaticus alla Hydrolapatha. Den förra upplöste han sedan

i sina behöriga arter, men den sednare förblef hos honom kollektiv

utom att han åtskiljde R. crispus. Hans R. aquaticus inbegriper så-

ledes, eller åtminstone inbegrep på olika tider, 5 väl åtskiljda arter,

nemligen R. Hydrolapathum, Hippolapathum, maximus, conspersus och

domesticus, hvilka alla äro mer eller mindre allmänna vid Upsala och

i hela medlersta Sverige, — ett tydligt bevis på huru märkvärdigt ringa

uppmärksamhet han egnade åt dessa växter. På detta sätt förblef det

sedan länge tills man trodde sig böra söka Linnés R. acutus i den

nuvarande R. maximus, hvilken således först utbröts ur Linnés R. aqua-

ticus; i Svensk Botanik (1804) upptages R. maximus som R. acutus.

Retzius urskiljde R. Hydrolapathum och Hartman bestämde R. dome-

sticus och R. conspersus. Hvad sålunda återstår blir R. Hippolapathum

Fr. i inskränktare mening eller R. aquaticus Htn, hvilken ock, enligt

C. Hartman, är den växt som bär detta namn i Linnés herbarium.

Bland Nemolapatha kände Linné troligen endast R. obtusifolius och

maritimus som svenska (jfr R. Neraolapathum), ty R. acutus (nemligen

hvad han sednare kallade så) "blef väl urskiljd i Upsala trädgård" (Fr.).

För en närmare, mera kritisk, kännedom om gruppen Lapatha i sin

helhet, bli Fries' monografi i Novitierna och tilläggen till densamma i

Mantissa III alltid högst vigtiga källor. Nyligen har också F. W. C.

Areschoug bearbetat Rumices i Vet. Ak. Förh., der de flera i sednare
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tider iakttagna och uppställda raellaDarterna (hybriderna) betraktas i

sammanhang med de sedan gammalt bekanta arterna.

b. Acetosa T. Bladen pil- eller spjutlika; de inre kalkbladen

helbräddade, icke knölbärande; roten mångårig. — Tvåbyggare,

med syrlig smak (o: Syror).

9. Ängssyran
(Rumex Acetosa L.)

är icke sällan alnshög, men spenslig, något rödaktig, med vanligen pil-

likt-äggrundt-lansettlika blad och slutligen rundade, hinnartadt-tunna inre

kalkblad.

Växer på torra väg- och åkerkanter, ängar och annan gräsmark,

allmän. — Blommar i (Maj,) Juni, Juli. — Får i fjelltrakterna ägg-

rundt-pillika blad (o: Eumex arifolius Frist. E. Fr.). — Utbr. nästan

hela Europa, Caucasien, Siberien, på Kamtschatka; i det nordligare

Amerika, på Island; (i Chili och på Cap).

Denna art är en bland de allmännare växterna på torra ängar

och ängsbackar, der den gerna blandar sig bland andra örter och gräs,

resande sina rödaktiga toppar mellan Prestkragar och Darrgräs eller

öfver Blåklockor och Slåsskämpar. Oaktadt sina sura blad, eller snarare

just för dem, betas den begärligt af både boskap och häst, hvilka finna

sig väl deraf. Växten bör derföre vårdas eller sås på betesmarker.

Bladens syrliga smak beror på ett salt, som liknar cremor-tartari men
är surare och lättlöstare i vatten, och hvilket gör bladen läskande, ky-

lande, antiseptiska (motverkande röta), och därigenom verksamma mot
skörbjugg. Man använder helst den utpressade saften, ensam eller med
vassla och Skedört. Krossade bladen kunna med nytta läggas på rötsår

eller, lagde på vin, begagnas att gnida tandköttet med vid skörbjugg.

Slutligen äro också bladen användbara i köket, stufvade, ensamma eller

med spenat o. d. eller till soppor. Till mat begagnar man likväl helst

den under benämningen Spansk Syra odlade växten, som är större och

mjukare. Men vid torka mista bladen nästan alldeles sin syra. Det

är också med bladen till den större fjellvarieteten, som är vanlig i

Lappland ("Acetosa major vaexer ther och i een ganska staor ymnog-

heet" omtalar redan Samuel Rheen, pastor i Pite-Lappmark, i Schefferi

Lapponia), och hvilken der kallas Juemo eller Joemo, som Lapparne till-

reda sin Juemomelke eller sura rehnmjölk. Linné beskrifver tillred-

uingssättet i sin Flora Lapponica: bladen kokas under 6 eller 7 timmar

till sirups konsistens under det mera blad lägges i, och sedan massan

kallnat blandas den med mjölk. Han tillägger att denna mjölk har en

behagligt syrlig smak och ätes med välbehag af alla, gamla och unga.
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Sådan mjölk kan förvaras länge, bibehållande samma smak. Vid dess

beredning tillägga Lapparne vanligen några Archangelica-flockar, säger

Linné, under det han anmärker att utom de ätliga bären nämnde Um-

bellat och denna Syra äro de enda vegetabilicr, som ingå i Lapparnas

mat. — Roten färgar gult (och rödt), Bäde den och fröen kunna

nyttjas till nödbröd. De sednare lära vara stoppande och i Bohuslän

brukas mot rödsot.

Ängssyran heter hos de gamle botanisterna Acetosa etc, såsoro

Acetosa pratensis Bauhins Pinax (1623), hvadan artnamnet.

* Rumex thyrsoides Dsf, som liknar Ängssyran, men har något smalare blad

med spjutlik bas, är aumiirkt på Kinnekulle (Lindgren), på ett par ställen i Smaland

och sälls. på Gotland.

10. Bergssyran
(Rumex Acctusella L.)

är vanligen endast några tum (knappt fotshög), nästan alldeles röd-

aktig, och har smal, krypande rot, ganska spenslig, bugtkrokig stjelk,

spjutlika blad och äggrunda, små inre kalkblad, hvilka äro slutna, all-

deles tilltryckta nöten och nästan icke alls tillväxa.

Växer på berg, backar, magra åkrar och gärden eller andra torra

ställen, allmän. — Blommar i Juni, Juli. — Stundom utbildas icke

den ena bladbasfliken och stundom saknas båda flikarna. — Utbr. hela

Europa och nästan hela Asien; Algerien, Canariöarne, Cap, N. Holland;

Chili, nordligare Amerika.

Bergssyran är ganska sällskaplig och växer icke sällan så rikligt

att hela ställen bli rödaktiga deraf. Den bosätter sig gerna bland de

mossor (Dicrana, Orthotricha o. d.), som till en stor del bilda det

tunna mullagret på berg och hällar. Dess blad äro lika sura som

Ängssyrans (o: Syrbila, Kråksyra, Göksyra) och växtens egenskaper

i allmänhet likna dennas, men den begagnas icke i anseende till sin

litenhet. För denna och emedan den icke sällan växer "in arvis",

upptages Bergssyran hos de gamle botanisterna vanligen såsom Acetosa

arvensis, minima etc, eller, såsom i Frankenii Speculura (1638), under

benämningen Acetosella (o: den lilla Syran). I Bauhins Pinax (1623)

o. a. upptages växten såsom tre arter eller åtminstone under tre olika

benämningar, efter bladens olika utseende, hvilket redan Linné i Flora

Lapponica, der han sammanslår dem, anmärker bero på växstället, så

att då detta är mycket torrt, bladbasflikarna icke utvecklas.

Ä. ©xyrSa Hill.

Blomkalken 4-bladig, ortavtad. Ståndarne 6, parvis motsatta de

yttre kalkbladen och enstaka mot de inre. Märkena 2, pensellika. Nöten

Nyman. Sv. Fanr--i,q. II. lö
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nästan linslik, tunnt och bredt vingkantad, bar; de båda inre kalkbladen

tryckta till uöten men mindre än denna (icke tillväxande).

1. Fjellsyran

(Oxyria digyna Campd. — Runiex digynus L.).

En mångårig, mest 5—10 tum hög, stundom högre, vanligen fler-

stjelkig ört med nästan alla bladen vid roten och blommorna i klas-

visa kretsar, tvåkönade, röda eller rödbruna. Blomklasarna bilda en

vipplik ställning. Bladen äro något fyrkantigt njurlika, bugtbräddade,

i— 1 tum breda (de största ändå bredare) och något kortare, hand-

nerviga; nerverna slingriga och liksom bladets kanter under vanligen

m. o. m. brunaktiga; bladskaften äro långa och jemte stjelkens nedre

del vanligen röd- eller brunaktiga. Fruktens båda vingar (kanter) äro

hinnaktiga och vackert stråligt-strimmiga.

Växer på fuktiga fjellsidor och vid fjellbäckar, allmän och ymnig.

— Blommar i Juli. — Utbr. nordliga Skandinavien, arktiska Ryssland,

Spetsbergen, Island, Skottland, norra England och Wales; Corsica, Py-

renéerna, Alperna, Karpaterna, Caucasus, Taurus; Siberien, Kamtschatka,

nordligaste Amerika.

Fjellsyran utmärker sig genom sin behagliga och helsosararaa syr-

lighet, hvaruti den öfverträffar den vanliga Ängssyran, på samma gång

den kan användas i likhet med denna. Den är isynnerhet väl bekant

för resande i de arktiska trakterna. Sålunda blef den, för sina både

helsosamma och matnyttiga egenskaper, mycket använd under den en-

gelska expeditionen till Melville-ön, "der den mest gagnade under förra

delen af sommaren, men sedan började dels tryta dels försämras".

Också under de svenska expeditionerna till Spetsbergen begagnades ibland

Fjellsyra, lagad såsom ett slags spenat. På nämnde öar är den nera-

ligen ymnig på sina ställen och anmärktes redan af Mårtens, som

kallade den Acetosa rubra (1675). Bland O. Rudbecks målade lappska

växter är också Fjellsyran; men Linné undersökte först närmare dess

blomma (Fl. Lapp.). Genom att närmare granska frukten, fann Wahlen-

BEEG att växten icke kunde bibehållas i Rumex-slägtet, utan tillhörde

siägtet Rheum (Fl. Lapp. och Sv. Bot). Men som den i mycket är

olika äfven detta, upptages den numera allmänt såsom eget slägte.

?. POLYGONE/J<:.

Blomkalken 3—o-delad, nicd nästan likstora, uppräta flikar. Stån-

darne 3—8, alla eller några omvexlande med kalkflikarna. Märkena

knopplikn. — Blommorna tvåkönade.
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3. Polygonum L.

Slidknä)

Blomkalkeu röd- eller hvitaktig:, (4—)5-delad. Ståndavne vanligen

8 eller 6, nämligen 5 omväxlande med kalkflikarna och de (den) andra

motsatta dem (de sednare saknas stundom); mellan ståndarne äro icke

sällan körtlar pä kalkens hottenriiig. Märkena 3 eller 2. Nöten 3-

eller 2-kantig, m. e. m. omsluten med blomkalken.

a. Helxine L. Ståndarne 8, utan körtlar vid basen. Stift

1, kort, med 3 märken. Fröhvitan hornartad. Blomkalken

slutligen utviixande. — Slingrande, ett- (eller två-)äriga örter

med nästan bjertlika blad; blomklasar i bladvecken (Bindor).

1. Buskbindan
(Polygonum diimetorum L.)

är "nästan tuårig", slingrar och utbreder sig icke sällan till öfver 3

alnar; särdeles yppig blir den på bördigare buskmark. Stjelkarne äro

nästan trinda, bladen hjertlikt-triangellika. Blomkalken blir slutligen

(genom de 3 inre kalkbladens bredt-kantade rygg) hvitaktigt-hinnartadt

3-vingad, så att blommorna kunna mot hösten bli nära 3 linier breda

Växer på skogsbackar och svedjor, helst vid klippor och bland bu

skar, i södra och raedlersta Sverige (kanske vackrast kring Mälaren

Hjelmarea och Vettern). — Blommar, åtminstone i medlersta Sverige

bäst i Aug. — Utbr. norra, medlersta och östra Europa, England

norra Spanien, Frankrike, Italien; Cancasien, Siberien, Afghanistan.

De kallare länderna sakna många kläng- och slingerväxter, som

göra de tropiska skogarne på sina ställen nästan ogenomträngliga. Hos

033 är det endast några arter, som, åtminstone genom sin snabba växt

och sina slingrande stjelkar, påminna om tropikernas lianer. En sådan

är Buskbindan, hvilkeu med sina långa stjelkar gerna tränger in bland

buskar och snår och slingrar kring mötande stammar eller grenar, så

att den icke sällan bär sina blad högt uppe bland buskarnas, hvadan

benämningen Busk- eller Löfbinda tillkommer denna art med större

skäl än nästa. Dess blommor äro öppna endast några timmar pä f. ra.

— "Fröen" likna Bokhvetets men äro mindre.

Buskbindan anmärktes först, som svensk, i Halland af Osbeck,

som upptog den i sitt Utkast till Flora Hallandica (1788).

2. åkerbindan
(Polygonum Convs^Ivulus L.)

blir vanligen omkring alnslång och har kantig stjelk, hjertlikt-pillika
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blad (de nedersta icke sällan alldeles hjertlika) och hvitgrön, trubbkölad

(alltid ovingad) blomkalk med stor nöt.

Växer på odlad mark (åkrar, trädgårdar o. s. v.), allmän. —
Blommar i Juli, Aug. — Utbr, hela Europa; Algerien, Canariöarne;

Caiicasien, Siberien, China, Ostindien, Japan; N. Amerika. — I södra

Europa, såsom på Sicilien, blommar Åkerbindan redan i Maj.

Såsom ett allmänt åkerogräs, sprider denna art sina frön bland

säden och uppväxer helst med den och under dess skydd. Vanligen

stad na sedan de unga plantorna i växten för någon tid; de mest ut-

vecklade slingra sig kring sädesstråen för att komma upp i dagern.

Men merendels hinna blommorna knappt visa sig, förr än säden skares

och Åkerbindan med. Dock, dess stympade stjelkar utslå grenar och

de stånd, som förut tynade bland säden, kunna nu växa bättre och ut-

bilda sig samt äfven mogna sina frön; icke sällan rodna bladen här-

under eller bli brunaktiga.

Akerbindans "frön" likna Bokhvetets både till utseende och smak

och äro användbara till mat, ehuru de för den besvärliga insamlingen

mest lemnas åt foglarne. De gamle botanisterna upptogo växten, för

dess slingrande natur, mest under benämningen Convolvulura (nigrura

Dod. 1583) eller Convolvulus (minor etc. Bauh. 1623), hvadan art-

namnet.

b. Persicaria T. Ståndarne vanligen (5 eller) 6. Stiften 2

eller 3, m. e. m. sammanväxta. Fröhvitan hornartad. —
Mest ettåriga örter med tradig rot, vanligen grenig stjelk

och blommorna i ax.

3. Rödknäan
(Polygonuiu lapathifulium L.)

har äggrundt-lansettlika, icke sällan mörkbrunt tecknade blad, nästan

glatta stipelslidor, täta, körtelknottriga blomax, dunkelt rödaktiga eller

blekgrönt-hvitgula, vanligen 6-ståndrade blommor och rundade nötter.

Växer såsom ogräs på odlade ställen, vid vägar o. s. v., helst på

fuktig mark, allra.; på stränder o. d. — Blommar i (Juli,) Aug. till inpå

hösten. — Utbr. nästan hela Europa, Caucasien, Siberien; Orienten,

Ostindien, Cap, N. Holland; N. Amerika, Peru, Chili. — Varierar till

storlek (5—20 tum) o. s. v. Stjelken är icke sällan rödaktig.

Rödknäan är en mycket sällskaplig växt, som icke sällan uppträder

så talrikt och växer så yppigt, att den med sina röda, greniga stjelkar

bildar liksom små skogar, hvilka ibland kunna bli besvärliga nog att

genomtränga. Den utbildas hastigt, men blomningen räcker länge, erae-



197

dan både blommorna utslå smanigora och nya ax utvecklas ur bladvecken

under det de gamla blommornas kalkar bibehålla sig och endast bli

mörkare; sålunda blir växten, så länge som årstiden tillåter, ständigt

blomklädd. — Med örtståndet kan man färga ylle gult. Fröen, hvilka

liksom hos de andra arterna äro stärkelserika och närande, utgöra en

begärlig spis för höns och gäss. — Emedan bladen hos denna och nästa

art ha någon likhet med somliga Pilars, erhålla båda stundom benäm-

ningen Pilörter.

* Polygonuin pallidiun With., med lansettlika eller smalare, under gråaktiga

ocli vanligen hvithidna blad och hårkantade slipelslidor, växer i södra och medlersta

Srerige på åkrar och andra odlade ställen.

4. Blekknäan
(Poljgonum Persicaria L.)

har lansettlika blad, håriga och låugt-hårkantade stipelslidor, täta och

körtellösa blomax, rosenröda eller hvita, vanligen 6-ståndrade blommor

och både 2- och 3-kantiga nötter (o: P. biforme Whlnb.).

Yäxer på fuktiga ställen såsom stränder, åkrar (ogräs), i diken,

vid vägar, i södra och medlersta Sverige. — Blommar i (Juli,) Aug.

till medl. Sept. eller längre. — Varierar också mycket till storlek ra.

m., men är i allmänhet Ijusgrönare, mera rak och spenslig än föreg.

Hos båda bli, på våtare mark, stjelklederna icke sällan starkt upp-

svällda. — Utbr. nästan hela Europa; Caucasien, Siberien, Ostindien;

Algerien, Canariöarne, Madeira; Island, N. Amerika, Chili.

Också denna art uppträder vanligen i större massor och är, lik-

som Eödknäan, bland de växter, som snarast visa sig på nyss uppgräfd

eller nybrukad mark om den är fuktig, och blommar, liksom den nyss-

nämnde, till långt in på hösten. Den har också samma egenskaper.

En del gamle botanister benämnde denna och de mest närslägtade ar-

terna Persicaria (mitis etc), troligen emedan de tyckte bladen likna

Persikoträdets; P. mitis i motsats till P. urens (Hydropiper). I Flora

Suec. åtskilde Linné icke, såsom arter, denna och förestående (Eöd-

knäan), ehuru han tydligen uppgjort diagnosen till närande Floras P.

Persicaria endast efter denna art.

5. MildkDäan
(Polygonum niite Schrank.)

har sraalt-lansettlika eller nästan jemnbreda blad, hårkantade stipelslidor,

något glesa (och slaka o: P. laxiflorum Whe), körtellösa blomax, vanli-

gen 6-8tåndrade, röda eller hvita blommor; stiften äro nästan alldeles

sammanväxta, nötterna 3-kantiga.
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Växer på sank eller fuktig mark, helst vid stränder men också

på åkrar, i gropar o. d., i södra ock medlersta Sverige. — Blommar

i (Juli) Aug. (Sept.). — Utbr. Europa undant. det allra nordligaste och

Italiens öar, Grekland, Turkiet; i Caucasien, Siberien, Ostindien och

China, på Java och N. Holland; i Chili. — Mildknäan omväxlar lika-

ledes till storlek, men är i allmänhet mindre än föregående art och

spensligare, med tunnare blad och smalare blomax. Detta gäller allra

mest om dess underart Polygonum minus Huds.

Liksom nästan alla Polygoiia är också Mildknäan vanligen säll-

skaplig. Till egenskaper liknar deu de båda förestående arterna, med

hvilka den hos oss länge var förblandad, (kanske också med nästa art,

hvilken den ibland temligen liknar). Dessa tre arter komma hvarandra

i sjelfva verket mycket nära och variera högeligen (kanske ock hybri-

disera). I sina bäst utvecklade, mera typiska former äro de likväl icke

svåra att åtskilja. Fries har i sin Mantissa II kritiskt och mouogra-

fiskt bearbetat hela denna artgrupp och sökt utreda dessa växters hi-

storia och nog invecklade synonymi.

6. Bitterknäan
(Polyg-onuni Hydropiper J-.)

har lansettlika, vågiga blad, borstkantade stipelslidor, glesa, smala och

slaka, körtelknottriga blomax, samt gul- eller rödaktiga, vanligen 6-

ståndrade blommor med icke sällan 4-delad kalk.

Växer på våta eller tidtals öfversvämmade ställen, såsom vid vä-

gar, i diken, allmän. — Blommar bäst i Aug., Sept. — Utbr. nästan

hela Europa; Caucasien, Siberien, N. Amerika (Canada o. a.); i Algerien,

pä Madeira, Island.

Bitterknäan omvexhir till storleken, men är utmärkt bl. a. genom

de vågiga bladen och den brännande-skarpa smaken (o: Vattenpeppar,

Bitterblad). Den uppträder merendels talrikt och sällskapar gerna

med Brunskäror, Svalting o. a,, som tycka om väta. Sednare på hö-

sten blir hela växten brunröd.

För sin skarpa, pä tungan brännande smak får Bitterknäan stå

orörd af kreaturen; också håller deu längre än flertalet växter ut med

sin blomning. Den är så skarp, att den, krossad och lagd pä huden,

kan uppdraga bläsor och stundom begagnas i stället för Altgräs. Också

Bitterknäan färgar ylle gult då det kokas med färska örten och alun.

Dess med vatten utspädda saft lärer borttaga solbränna och fräknar,

hvadan växten ibland kallas Jungfru tvål (och Vatteusåpa). Redau

de gamle botanisterna (t. ex. DoDONseus, 1583), benämnde den, för
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dess starka, pepparlika amak. Hydropiper, Iwilket namn betyder Vatten-

peppar.

7. Pilknäao
(Polygonuiii amphibium L.)

är mångårig, med vidt krypande rotstock, icke sällan nära turasbreda,

lansettlikt-elliptiska, stärkt-nerviga, vid basen vanligen något hjertlika blad,

täta och korta blomax (i bladvecken) och 5-ståndrade, rosenröda blommor.

Växer än i eller invid insjöar, åar och bäckar, än på leriga åkrar,

vid diken, dammar och på annan fuktig mark. Då den växer på djupare

vatten, sä att den flyter, blir den stor och vacker, med långt och

smalt skaftade, närmade, glatta, på ötVc sidan glänsande och punkterade

blad; stjelkarne äro då ihåliga eller nästan uppblåsta. På torra eller

nästan torra ställen blir den upprat med glesare, blekare blomax,

spetsade, håriga blad och täta stjelkar.

Blommar i Juli och Aug. — Utbr. Europa undant, Italiens öar,

Grekland; i Abyssinien, Caucasien, Siberien, Ostindien, China, på Ja-

pan och Cap; i N. Amerika, på Island.

Växtens artnamn antyder huru den, liksom ett amphib, kan lefva

både i vatten och på land. Dess egentliga element är likväl vattnet,

och vackrast blir den i små insjöar och lugna vikar, der bladen stun-

dom på sina ställen nästan täcka vattenytan och de vackert röda Mom-

axen sakta gunga, uppstickande mellan Näckrosorna. "Stupenda meta-

raorphosis plantae ex solo: in siccis erecta scabra tristis, in aquosis

natans glabra et la^ta": L. Fl. Suec. — Genom sin mycket kring-

krypande "rot" kan Pilknäan bli ett svårt ogräs pä åkrar, dit deu ofta

nog kommer med dyjord, som blifvit upptagen på sådana ställen, dor

örten växer och strax efter förd på åkern. Namnet Pilknäa eller van-

ligare Pilört tyder på en slags bladens likhet med vissa Pilars blad.

Benämningen amphibisk är gammal; växten heter hos Plukenet (j 661)

Persicaria major amphibia etc.

c. Bistorta T. Ständarne vanligen 8 (6— 9). Stiften van-

ligen 3, fria, länga. Fröhvitan rajölig. — Mångåriga ilrter

med knöligt vriden, nästan köttig rotstock, enkel stjelk och

ensamt blomax.

8. Ormrotörten
(Polyg^oniira Bi.storta L.)

'blir vanligen alnshög och har stark rotstock, m. e. ra. hjertlikt ägg-

runda, vanligen omkring 1^ tura breda, under gråaktiga blad (de öfre

nästan omslutande stjelken) och blekrödt (hvitaktigt), tjockt bloraa*;.
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Växer på fuktiga ängar, i parker vid herrgårdar o. d. i Skåne;

f. ö. mycket spridd i södra och (förvild.) medlersta Sverige. — Blom-

mar i Juni och Juli. — Utbr. Europa undant, Norge och norra Sve-

rige, Portugal, Italiens och Greklands öar; i Caucasien, Syrien, på

Himalaja, i Siberien; på Karatschatka, Japan; i N. Amerika, på Island.

Denna vackra art ökar sig lätt, så att den merendels uppträder

temligen talrikt der den bosatt sig. Kotstocken blir vanligen nästan

dubbelvriden, hvadan de gamle botanisternas benämning och artnamnet

Bistorta (B. major Bauh.); den är röd invändigt. Bladen, hvilka ofvan-

på äro vackert gröna men under oftast blåaktiga, ha icke sällan röd

medelnerv, och stundom bli bladen helt och hållet röda. — Roten

användes mest i boskapsmedicinen, men kan också nyttjas vid skinn-

beredning och, torkad, raalen och urlakad, till nödbröd liksom fröen.

Bien besöka gerna blommorna.

Eetzius upptog först Ormrotörten bland svenska växter men utan

växställe; med sådant (Skåne) upptages den först i Fries' Novitier.

9. Knoppaxet ciier Mortågen
(Polygonum viviparuin L.)

är en vanligen 5—10 tum hög ört, som har lansettlika och (de ne-

dersta) lansettlikt-ovala, under askgrått-småludna blad med tillbakavikta

kanter, och smalt blomax, hvilket upptill bär hvitaktiga, svartknappade

blommor och nedtill mörkvioletta knopplökar. Frön utbildas vanligen

icke eller obetydligt (särdeles som de öfre blommorna äro polygamiska);

de äro trekantiga och glänsande bruna.

Växer på magrare ängar och betesmarker i norra och medlersta

Sverige (mycket allmän i Norrland och på torra skogsängar i Lapp-

marken); i det södra mycket sällsynt och spridd. — Bioramar i Juni.

— 1 fjelltrakter och arktiska länder bli bladen bredare och blommorna

större, rosenröda. — Utbr. norra England, Skottland, Skandinavien,

norra och medlersta Ryssland, medlersta och östra Europas samt Italiens,

Spaniens och Frankrikes alper och högre berg; Caucasien, Tibet, Sibe-

rien, Kamtschatka; nordligaste Amerika, Island, Spetsbergen.

Mortågens krokiga eller vridna, utvändigt mörka och inuti hvit-

aktiga rotstock utgör ett ganska godt nödbrödsämne, h vartill också

blomaxets knopplökar kunna tjena. Till och med rå lärer "roten" icke

smaka så illa. Också äter svinet den så begärligt att växten i Norr-

land benämnes Svingräs; annars kallas den, för rotens stoppande

egenskaper. Stämmegräs. Hos fjeilvarieteten är rotstocken knöligare

och tjockare, mjöligare och mera sötaktig än hos den vanliga, och torde
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vara den, som Saraojederna äta (en endast for köttätare passande spis);

på Spetsbergen anmärktes den redan af Mårtens (Whlnb.). Ko och

get äta gerna örtståndet. Höns och gäss äta fröen och knopplökarne.

Såsom motsats till den större Orrarotörten kallade Baueiin Mor-

tågen Bistorta minima (1650) och Bistorta alpina minor (1623). Art-

namnet har afseende på knopplökarne, hvilka icke sällan gro, d. v. 8.

utveckla ett litet blad, ännu medan de sitta qvar i axet (ut hsec varia-

tio vere vivipara dici possit: L. Fl. Lapp.). För dessa sina knopp-

lökar skall växten i Jemtland också kallas Fröfylla.

d. Ceutinodia J. Bauh. Ståndarne vanligen 8 (sällan 5 eller

6), utan körtlar emellan. Stiften 3, fria, mycket korta.

Fröbvitan hornartad. — Blommorna 1—4 i bladveckcn eller

bildande bladiga ax.

10. Fo^elknäan
(Polygonum aviculare L.)

är ettårig och har smal, vanligen mycket grenig, nedliggande stjelk,

små (upptill mindre), ovala eller lansettlika (eller stundom smalare) blad,

hvitaktiga, sargade stipelslidor och hvitröda blommor. Nöten är glans-

lös, fint punkteradt-strimmig.

Växer vid eller på vägar och stigar, pä åkrar o. a. odlad mark;

på gärden, gårdar och gator (o: Gårdsgräs, Trampgräs); på alla

dessa ställen en bland de allmännaste växter; dessutom på stränder och

betesmarker. — Blommar hela sommaren till sent på hösten. — Utbr.

nästan alla tempererade och kalla länder.

I likhet ined andra mycket allmänna och på olika lokaler före-

kommande växter, omvexlar också Fogelknäan mycket; än kortväxt, än

större, stundom ända till nära 1 aln; än ligger den ned på marken,

än är den mera upprat; än har den bredare, än smalare blad. Efter

dessa olikheter upptages växten i de gamle botanisternas verk (t. ex.

Bauhins Pinax) under olika benämningar. An bosätter den sig invid

våra hus, på våra gårdar eller t. o. m. mellan gatstenarne; icke blott

tål den trampas, utan den frodas der, hvarest andra växter snart bort-

nötas. Än intager den åkrarna, hvilka om hösten, efter skörden, ofta

bli rödaktiga deraf; än utbreder den sina stjelkar på den bara marken

eller reser dem mellan andra örter. Då den har så olika bostäder,

är det mindre underligt om den icke alltid bibehåller samma utseende.

Underligare kunde det nästan tyckas att den tillhör samma slägte som

t. ex. Pilknäan, men slägtet Folygonum innesluter, såsom vi sett, flera

sådana, till utseendet i allmänhet olika, typer.
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Såsom grön »tes Fogelknäan af husdjuren i alltnäuhet naeu be-

gärligast af svinet; likaledes af höns, gäss Qch andra foglar. "iFröén",

liknande små Bokhvetefrön och mycket ymniga, äro ganska stärkelserika,

så att de kunna malas och nyttjas till mat eller nödbröd i hunger och

dyr tid. För flera småfoglar, t. ex. vår vanliga Gråsparf, utgöra de en

mycket omtyckt spis både vår, höst och vinter. Med skäl kallar der-

före Linné Fogelknä-mängden en Tättingarnas åker (Passerura äger),

sådan som naturens herre bestämt åt dem, som hvarken så eller samla

i ladorna. Det är detta som artnamnet antyder (aviculus - liten fogel).

* Polysouuiri Roberl.i Lois. ouh P. Raji Bauh., hvilka likua Fogelknäan,

men äro mringårit;a och iia sliiiisande-slät nöt. växa båila pa hafsstriinder i Skåne (tfills.).

4. I4oen B|sia L.

Blomkalken nästan 3-bladig (3-delad), hvit- eller gulaktig. Stån-

darne (hos vår art) 3, omvexlande med kalkbladen. Stift intet; mär-

ken vanligen 3, stundom 2, runda, rödaktiga. Nöten vanligen nästan

trekantigt äggrund eller kortspetsadt-oval, innesluten i blomkalken.

1. Königs-örten
(Koeuigia islandica L.).

En liten (i till 2 tums) och spenslig, något vattig, ettårig ört,

med rödaktig, trådsmal, enkel eller kortgrenig stjelk, vida och tunna,

helbräddade slipelslidor, och nästan spadlika, högst 3 linier långa blad,

de nedersta motsatta, de medlersta vexelvisa och de öfversta rosettlikt

närmade. Blommorna äro ganska små och gyttrade inom toppbladen

och med mycket små, knappt märkbara, hinuartade skärmar. Frukten

är knappt så stor som ett litet senapskorn.

Växer på Lapplands (särdeles I^ule-Lappmarks) fjellar och i Jemt-

land, helst vid snöbäckar och på genom snövattnet våta, sandiga ställen

eller i källdrag bland mossa. — Blommar sent (mest i Aug.). —
Utbr. Norge (Finnmarken, IJovre), Jemtland, Lappland, arktiska Ryss-

land, Siberieu (Altai, Baikal), Kamtschatka, nordvestra Amerika (Aleu-

terna, Kurilerna), Grönland, Island.

KÖNIG upptäckte, under sin resa på Island 1765, dentia lilla växt,

hvars slägte Linné (Mänt. 1767) till upptäckarens ära kallade Koenigia.

Sålunda bevarar, säger Swartz i sin skildring i Svensk Botanik, Kö-

nigs-örten minnet af en flitig forskare, som "vid stränderna af Ganges

och i Ilindostans bergstrakter omsider offrade sitt lif för vetenskapen".

Såsom svensk upptäcktes Koenigian 1820 af LaesTADlus i Lule-Lapp-

naark, 4 eller 5 mil vester från Qvickjock, och Svensk Botanik km-
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uade snart (Tora. VIII) raed ord och bild närmare underrättelse om

denna märkliga nyhet för vår Flora.

* ARISTOLOCHiACE^v.

* A sa rum euiopöuum L. (Habselörten) lärer växt pä fitt par släilen i Skäne,

m«n icke varit sedd i sednare tider enligt Areschoiif^s Skåne-Flora.

* Aristolochia Clematitis L. växer »om ogriis i trädgårdar vid Helsingborp;

och har växt pa. stadens fordiia vallar, dor den anmärktes af ForskÅhl (L. Faun. Suec.j.

LXIX. SANTALÅCliE.

1. Spindelörten
(Thesiuni nlpiniim L.).

Eti vanligen 4—6 tums, tuårig (enligt somliga mångårig, enligt

Whlnb. ettårig), glatt ört med smala stjelkar, jemnbreda, tjocka, under

kullriga (nästan halftrinda), nervlösa blad och klasvisa, små, invändigt

bvita, utvändigt grönaktiga blommor, hvar och en inom två mindre

skärmar på större skärmblad, så att blomman liksom sitter på dettas

bas. Blomkalken är trattlik med bredt, 5- (eller 4-)deladt bräm. Ståu-

darne äro 5 (eller 4) och uppkomma vid svalget. Märket är knopplikt.

Frukterna äro nötartade, runda, stora som senapskorn, krönta med det

varaktiga kalkbräraet. Ståndare och kalkflikar omvexla mellan 'S och

5, men vanligaste talet är 4, hvilket redan D:r Dan. Rolander anmärkt

(L. Fl. Suec).

Växer på ängsbackar och steniga eller sandiga betesmarker i östra

Småland och Östergötlands närmaste delar; f. ö. endast på ett ställe i

Blekinge och på Öland. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. Europa

undant. det nordligaste och sydligaste, Brittanien och Ryssland.

Spindelörtens artnamn (alpinum) har enligt Wahlenberg (Sv.

Bot.) afseende på att den egentligast tillhör de schweitziska s. k. Alp-

ungen, d. v. s. icke egentliga fjeil utan de betesmarker, som grunda

nästan hela den schweitziska boskapsskötseln. Hos oss är växtens bästa

hem det östra Småland, "der den i största mängd är utbredd efter de

högsta landtåsarne eller vattenskillnaderna, först vid Lenhofda, Notte-
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bäck och Asbeda i Uppviddinge härad ; sedan allt ifrån Eksjö till

Vimmerby och Fröåsa inom nuvarande Östergötlands gräns. 1 dessa

trakter intager den alla ängsbackar isyuiierhet bredvid stenrösen". Han
tror också att dessa marker mer än några andra hos oss likna de

nämnda schweitziska betesmarkerna, "och vi böra vara uppmärksamma

på den anledning som närvarande ört ger oss till begagnande". Nyss

nämnde Nottebäck och Asheda äro de ställen der Spindelörten upp-

täcktes som svensk, på det förra af "Mag. Kallenberg": L. Skåne-Resa,

Flora Suec. ed. II ("ad templum Nötbeck cura Pulsatilla"), på det sed-

nare af D:r Dan. Rolander (enligt L. Fl. Suec).

t. n»pline L.

1. Tirsbastan
(Daphne Mezereum L.)

En upprat, 1 eller 2 alnars buske med grå, slät bark, blekgul,

seg och ganska skarp bast, nästan lansettlika, omkring 2 tum långa

blad, vackra, blekt rosenröda blommor och glänsande-skarlakansröda bär

(ett slags stenbär). Blommorna sitta gyttrade 3—5 på grenarnas sidor

och utslå tidigt på våren, före bladen, hvilka utvecklas i grenspetsarna

ur egna knoppar. Blomkalken är trattlik, med bredt, 4-deladt bräm.

Ståiidarne äro 8, fastade inom kroupipen, 4 i svalget och 4 nedom.

Stiftet är mycket kort. Bärens kött är tämligen mildt, men kärnan

mycket skarp. — Roten är, enligt Dir. Stenberg, en bruuaktig pålrot

med snedt utgående grenar; den bildar sina nyrötter om hösten.

Växer på skyddade skogsbackar, skogsängar och i mullrika, något

fuktiga lundar. — Blommar i April, Maj. — Utbr. genom Europa

undant. Irland, Portugal, Italiens och Greklands öar; i Caucasien, Si-

berien.

Tirsbastan öppnar mycket tidigt (enligt Bjerkander redan vid

3° värme), icke sällan medan snö ännu ligger i dess närhet, sina

blomknoppar på de alldeles bara, gråaktiga, mogna grenarna, under

toppknopparna, hvilka innesluta bladen oeh utslå sednare. Busken kan

då visa sin röda blomskrud oblandad och obehindradt sprida den icke

obehagliga, ehuru temligen starka lukten; och säkerligen skulle den

under hvilken årstid som helst ådraga sig uppmärksamhet — huru

mycket mera under en tid då blommorna äro ganska lätt räknade!
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Ocb under sommaren, sedan bladen utbildats i täcka rosetter, lysa un-

der dera de skarlakansröda baren, hvilka åt Daphnes lund bereda en

varaktigare prydnad än blommorna, som förskönade den ora våren.

För sina både tidiga, vackra och teraligen välluktande blommor

odlas denna buske ibland i trädgårdarna, der den stundom lärer erhålla

benämningen Pepparträd med hänsyn till den nästan som peppar brän-

nande skärpan hos alla dess delar men isynnerhet hos bär ("kärnan")

och bark. Den sednare användes i medicinen (o: Cortex Mezerei Pharm.).

Färsk eller torr och blött i ättika, utgör barken ett verksamt drag-

medel, användbart vid gikt, fluss i iiufvud o. d.; man lägger den då

på det ställe (en arm, ett ben), dit man vill, genom den derigenom

uppkommande flytningen, såsom det heter, draga gikten. Barken dra-

ger långsamt men smärtar mindre än spanskfluga och senapsdeg. Vid

tandvärk kan den läggas på den värkande tanden; brukas också på

ormbett. Dekokt på rotbarken har raan med nytta använt vid körtel-

svullnader o. d. Men invärtes tagen verkar den såsom ett skarpt gift,

på samma sätt som bären, hviika äro till den grad giftiga, att 4

stycken orsakat kräkning m. m. och nästan döden, h vilket är mindre

underligt, då raan sedan gammalt vet att 6 bär döda en varg eller

åtminstone en hund. Också lärer Tirsbastbuskens artnamn, Mezereura,

betyda dödande. Foglar, t. ex. höns och gäss, äta dera deremot utan

olägenhet. — Med färska grenarne kan raan färga betadt ylle, genom

olika behandling, citronguit eller gulbrunt. —
• Det är väl för sina

ovanliga och verksamma egenskaper, som busken ännu, enligt Dybeck,

hos allmogen har ett visst anseende såsom skyddsmedel emot troll och

trolldom och som man i Transtrand (Dalarne), och kanske också annor-

städes, tror att den som bär densamraa på sig, aldrig kan bli ormbiten.

Denna buskes i skilda landsorter olika benämningar häntyda än

pä dess ved eller trä: Tysved (Whlnb.), Tived (Frösön, isl. Tyvidr);

än på bastet och barken: Tibast (Smal), Tistbast, Tisbast (Hel-

singland, Dalarne), Tivilbast eller Divelbast (Djefvulsbast) i Da-

larne, Tjurbast (Verml.), Tivebark (Jeratl.); än på bären: Källar-

håls. Anledningen till det sistnämnda namnet skall vara den, att då

raan ibland på lek narrat hvarandra att svälja ett bär, deraf orsakats

eu så brännande törst, att halsen under en längre tid kändes alldeles

torr, hvadan man sedan kallade bären Källarhalsbär (L.). Hos Lobe-

Lius heter växten Mesereon (gerraanicum),
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LXXI. HL^ÄGNEE
fl. Mippopliaé L.

1. Hafstörnet
(Hippophae rhainnoides L.).

En vanligen omkring 3 alnars raen ocksä lägre, mycket grenig

buske med starkt krypande rötter och talrika rotskott, härda och stela,

långt-torniga grenar, de yngre gråbruut-kliiga, sraalt-lansettlika, ofvanpå

mörkgröna och rostbrunt punkterade, under nästan glänsande-hvitkliiga

blad och små, grönaktiga, kring sraägrenarnes bas nedom bladen när-

made (eller i deras veck ensamma) blommor. Blommorna äro enkönade,

tvåbyggare. Ståndarbloramornas kalk är tvåbladig; ståndarne 4, sträng-

lösa; knapparna gula. Spirblommornas kalk är mindre, klubblikt-rörlik,

med upprätt, 2-flikigt bräm; märket syllikt (krökt). Frukterna äro bär-

lika (genom den tillväxande och slutligen köttiga kalkpipen), nästan

klotrunda och stora som ärter, brandgula och liksom stjerniga, sura.

De mogna på sensommaren eller mot hösten och rodna slutligen under

vintern.

Växer på Bottniska vikens sandiga stränder (till Roslagen). —
Blommar i Maj. Bladen utvecklas samtidigt med blommorna. De

stjernlika kroppar, hvarmcd de äro beströdda, utgöras af helt små,

mycket tunna, kretsrunda, uddtaudade, sköldlikt fastade fjäll. Dylika,

äu nästan silfvergläusande, än mera brunaktiga, små fjäll bekläda också

yngre grenar och blad och orsaka deras, såsom vi sett, kliiga eller

prickiga yta.

Hafstörnets bär äro strax om hösten ganska sura och kärfva, men

bli sedan mildare genom kölden. Kustboerna vid norra Bottenviken,

isynnerhet i Finland, bruka då koka dem till mos, hvilket de äta till

sin fisk, hvadan på Åland, der busken är ymnig och bärens använd-

ning också lärer vara känd, desamma kallas Finnbär. Busken är ganska

lämplig till plantering för flygsands hämmande eller stängande, särdeles

der grunden är fuktig; den både lemnar bete, vedbrand och binder

marken med sina starkt krypande rötter och talrika rotskott. Med

färska qvistar och blad, sönderhackade, kan man färga på olika sätt

betadt ylle och siden antingen vackert svartbrunt eller rödbrunt. Bä-

ren färga gult (L.).

För denna törniga (torniga), uteslutande på hafsstränder växande

buske är benämningen Hafstörne eller Haftorn ganska passande. De

gamle botanisterna upptogo den såsom Rbamnus eller Rhamnoides, hva-
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dan artnamnet. Den är mest utbredd i norra och medlersta Europa

till östra England, men växer ocksä i Spanien och Italien (utom öarne).

F. ö. är den icke sällsynt i Caucaaien och Siberien.

LXXII. ULlÅGEiE.

i. UliHviH L.

Blommorna 4—8-ståndrade, utvecklade ur egna knoppar före bla-

den. Frukten en nöt med bred och tunn, tvåspetsadt iirnupen ving-

kant. — Bladen veckade och dubbelvikta i knoppen, dubbelsågade, med

ra. e. m. sned bas.

1. Älmen
(Ulmiis «;ain|>L'.stri.s L.)

är vanligen ett medelstort (30—60 fots) träd; mera .sällan blir den

bortåt 80 eller 100 fot hög, med ainsbred eller bredare stam, och

mycket sällan ändå större. Stammen är sällan alldeles rak; dess större

grenar äro uppstående, de mindre utstående eller riktade nedåt, hvar-

igenora kronan blir temligen bred och lummig. Barken är mörkt

gråbrun och hos äldre träd mycket sprickig, isynnerhet nedtill; på

mindre grenar är den stundom korkartad och kantig. Bladen äro ovalt

oravändt-äggrunua eller nästan ovala, tvärt spetsade, (på öfre sidan)

vanligen mycket sträfva; äldre bli de gerna skefva, så att undersidan

vändes mera uppåt än vanligt. Blommorna äro brunröda, små, talrikt

gyttrade i klotrunda samlingar (mycket täta knippen). Frukterna glatta

eller nästan glatta. — Trädet bildar, enligt Dir. Stenberg, sina nya

rötter om hösten, 10—15 dagar innan det fäller bladen.

Växer i skogs- och ängsmarker. Planteras dessutom mycket till

alléer o. d. Blommar i April, Maj, och mognar redan före midsom-

mar (tidigast bland våra träd). Fröet uppkommer dock vanligen först

våren derpå, strax sedan kälen bortgått. Trädet utbildas på 70 eller

80 år. Medelåldern är omkring 100—120 år, ehuru Alraen säges

kunna bli ända till 500 år eller mera. Riktigt gamla Almträd äro

likväl sällsynta, sådana t. ex. som Dir. Stenberg, enligt muntligt med-

delande, anmärkte vilda bland bergsklipporna vid Knista nära Sköfde,

hvilka (är 1864) voro 60 alnar höga med 9 alnars strtraorakrets.

Denna nyss skildrade Alm utgör egentligen två särskilda arter:

Ulm US moutana Sm. (Bergalmen), eller den vanliga Almen,

som växer på ängar, i skogar och bergslundar till omkring 61:a bredd-
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graden, ehuru spridd ända upp till norra Jemtland och Skuluberget i

Ångermanland, blir i allmänhet större och har merendels stora, sträfva

blad, (5—)6-ståndrade blommor och större, bredt-omvändt-äggrunda eller

-elliptiska frukter med kort, rummet icke nående inskärning (o: rummet

alldeles i vingkantens raidt). Förekommer stundom med glänsande-glatta

blad. — Enligt Dir. Stenberg har Bergalraen mera utbredda rötter, då

hos Slättalmen roten är lodrät med snedt nedgående grenar. — Utbr.

nästan hela Europa. — Den är, också som planterad, vår vanligaste,

allmänt bekonta alm, om hvilken i Palmbergs Ortekrans säges att "Thet

(almträdet) växer uppå backar eller på andra nedriga orter af sig sjelft,

om man icke, för thes stora och lustiga skugga, vil plantera thet i

trä-gårdar, och gifva oxar thes löf". Vi ha sett huru den blir säll-

syntare mot norden. Vid byn Hamronger i norra Gestrikland såg

Linné pä sin resa till Lappland ett, såsom han då trodde det nord-

ligaste, almträd, som der växte "in adrairationera omnium" och bland

allmogen troddes vara något nytt (ondt) slag.

Ulmus campestris Sm. (Slättalmen), växer i lundar på Oland

och Gotland, är i allmänhet mindre, och har smärre och slätare blad,

mycket tätt gyttrade, 4-ständrade blommor, och smärre, omvändt-ägg-

runda frukter med nästan ända ned till rummet urnupen vingkant. —
Fries upptäckte, som svensk, Slättalmen på Öland 1818. På Gotland

växer en märklig varietet eller underart med smalare, glatta och temligen

hårda blad och små, nästan kretsrunda frukter. — Utbr. genom Eu-

ropa undaut. det nordligaste; i Caucasien, Siberien, Algerien.

Bland våra inhemska träd utmärker sig Almen bl. a. genom sina

talrika och smärta, tvåradigt ordnade och utbredda smågrenar. Härpå

och på de i sammanhang dermed tvåradigt-vexelvisa knopparna, känner

man strax igen Alraen äfven under dess bladlösa tillstånd, och det är

denna smägrenarnes ställning, som väsentligt bidrager till det lätta och

behagliga utseendet hos detta träds krona. Då trädet kan obehindradt

utveckla sina grenar, sloka dessa gerna något med spetsen eller utveckla

slokande smågrenar; särdeles ser man detta hos äldre skogsträd. De

unga sraågrenarnes bark är slät och gråaktig. Såsom vi redan nämnt,

utvecklas blommorna ur egna knoppar och tidigare än bladen. Hos

ett och samma träd öppna de sig nästan på samma gång, men icke

sällan kan, genom kulen väderlek, i deras vidare utveckling ett kortare

eller längre uppehåll inträda. Först då blomningen slutat, utväxa de

i knoppen dubbelvikta och veckade, vackra, regelbundet ribbnerviga bla-

den; de tillväxa hastigt. Fruktämnena likaså, och snart äro de vin-

gade nötterna mogna, lossna med den lilla vissnade blomkalken och

blåsa omkring eller, på skyddade ställen, nästan täcka marken under
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trädet. Om höst«n gulna bladen, men utan att rodna såsom hos Lön-

nen. Med sin starka stam och sina smidiga grenar motstår trädet

bra stormarne.

Alman lemnar ett varaktigt, temligen hårdt och starkt (segt) virke,

som, väl moget, icke kastar sig och bra motstår omvexlande torka och

väta. Det begagnas mycket till allehanda snickar- och vagnmakar-

arbeten, t. ex. betsade möbler; det virke roten lemnar, är särdeles vac-

kert ådrigt, icke sällan vresigt, och låter också väl betsa sig. Dess-

utom är det användbart till mångahanda annan slÖjd. Genom särskild

behandling kan virket bli nästan lika vackert som valnötträ och liksom

detta nyttjas "ad cistas pulchriores nobilium" L., som bl. a. rekommen-

derade det till likkistor och skeppskölar. Det är bättre bränsle än ek

och ger bättre kol. I svartmylla eller lera växer Almen hastigare än

eken, boken och oxeln, men tål hvarken sankt eller mycket torrt läge.

Mest tycker den om slätter med lerblandad mylla, så att Linné i

Skåne-Resan, der han (sid. 238) omtalar trädets nytta, råder skånska

slättbon "att plantera detta mera ömnigt vid alla sina gårdar och by&r,

till sin egen båtnad". — Almens innerbark är slät och seg, luktlös, nå-

got besk och innehåller slemärane. Den begagnas i medicinen: Cortex

(liber) Ulmi Pharm., mest såsom dekokt att dricka mot utslag, rev-

ormar och i vattsot; härtill är den bäst af unga, t. ex. tuåriga, grenar.

Bladen ätas, gröna, både af hästen och hornboskapen, och torkade bli

de ett godt vinterfoder för fåret och geten (såsom sörpe också för kon).

Emedan almen icke så vidt omkring som t. ex. asken utsträcker sina

rötter, kan den utan skada planteras vid byggnader och murar till

skydd och lugn. Den skadar icke gräsväxten och kan uppdragas såväl

till stora, lummiga träd (är vacker till alléer) som till häckar, och är

ganska härdig. Almträdet är sålunda ett bland våra både nyttigaste

och vackraste löfträd (arbor nobilis L.).

Roten till almträdets namn är al (Alm) eller ul (Ulmus), som i

sanskrit betyder bränna, således alm -- bränsle (Fr.).

2. Vresalmen
(Ulmus pedunculata Foup. — Ulmus effusa W.)

är ett mindre träd med mera vresig och seg ved, nästan släta och

glatta (endast under småhåriga) blad, (6—)8-ståndrade, rödaktiga blom-

mor (o: U. octandra Schk.) på -i—| tum långa, hårsmala skaft, och

hårbräddade frukter (o: U. ciliata Ehrh.).

Växer i lundar på Öland, mellan Borgholm och Thorslunda, sär-

deles i Högsruras socken (och i östra Småland). — Blommar i Maj.

— Utbr. medlersta och östra Europa, Tavastland, Öland; Caucasien.

Nyman. Sv. Fanerog. II. .
l^
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Linné kände blott den egentliga Alman (Ulmus campestris L.)

som europeisk och säger att den växer "ad pagos a Gades (Cadiz) ad

Gestriciam". Vresalraen kände han icke alls. Såsom svensk (öländsk)

upptäcktes den af Fbies 1818 (Nov. ed. I), ehuru endast steril. Ahl-

auiST samlade den sedan blommande (Vet. Ak. handl. 1821). Den

blir icke sällan buskartad och vresig. De yngsta grenarna äro små-

håriga. Frukterna rundadt-äggrunda eller nästan rundade, nätådriga.

LXXIII. URTIGÄGE^.
(Nässelartade.)

1. CANNABINE^.

Ständarbloramornas kalk 5-delad; ståndarne 5, i knoppen raka,

icke retliga. Spirblomraornas kalk endast ett litet fjäll, som tillväxer

efter blomningen; märken 2, långa. Frukten en liten nöt, omsluten af

kalkfjället.

1. Uiiitiulsis L.

Tvåbyggare. Ståndarblommorna i vippor. Spirblommorna i täta

och korta (ellipsoidiska) hängen; skärmarne 4-radigt tegellagda, ört-

artade, 2-blomraiga, men de 4 nedersta vanligen blomlösa och bildande

ett slags svepe; kalkfjället hinnartadt, bredt-äggrundt, med kort-strutlikt-

skålig bas. Frukten en slags kotte, bildad af de utväxta, nedtill körtel-

bärande blomskärraarne och -fjällen; nötterna linslikt-klotrunda, deras

skal skört och besatt med runda, aromatiska körtlar; grodden spiral-

vriden, med mycket långa hjertblad.

1. Hamlen
(HumuluH Lupulus L.).

En mångårig, slingrande, mycket sträf ört. Stjelken är tjock som

en gåspenna, slingrar flera famnar och blir slutligen träaktig. Bladen äro

motsatta, handlika, mest 5-flikiga, med breda urskärningar. Blommorna

gröngula. Ståndarkuapparne äro besatta med små guldgula körtlar.

Fruktkottarna stora som större hasselnötter; deras körtlar pricklika,

gula. Hanstånden äro allmännare och bekanta såsom Gallburale,

Fukhumle.

Växer på steniga ställen, vid berg och gärdesgårdar, i buskiga

stenvösen o. s. v., i södra och medlersta Sverige (men icke allestädes)
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och på några spridda ställen i det uorra. Odlas dessutom i ankorna

"humlegårdar" till krydda på öl och dricka. — Blommar i Juli. —
Utbr. nästan hela Europa, i Caucasien, Siberien.

Humlen, som är den längsta bland våra örter, växer ganska yp-

pigt. Fråu dess krypande rotstock uppskjuta om våren violett- eller röd-

aktiga skott, på hvilka man märker anlag till blad och stipler. Men
ännu är deras utveckling icke kommen; den unga rankan tyckes någon

tid svänga hit och dit liksom för att uppsöka något till stöd åt sig.

Så snart den funnit ett sådant, yttrar sig allt tydligare dess redan förut

märkbara anlag att slingra sig i en viss, bestämd riktning (från höger

till venster); dä utveckla sig också snart dess breda, handlika blad i all

sin skönhet, och de inkräktande slingorna utbildas utomordentligt hastigt.

Humlen blir nu, säger Lecoq, en revig lian, som når topparne på stran-

dens alar och pilar eller uppstiger i häckarna, icke sällan låtande sina

långa, Tågiga spiraler fladdra för vinden. Eiktigt utväxt och med ut-

bildade blomkottar, är Humlen en särdeles behaglig växt; de sednare

sprida då en aromatisk lukt. Vackrast är den der den kan bilda rik-

liga kransar uppe i träden, eller då den hänger liksom i festoner eller

sträcker sig fråu den ena trädkronan till den andra nästan som en

del lianer i de stora tropiska skogarna. — Dir. Stenberg har iakttagit

att Humlen i allmänhet växer 2 till 3 tum på dygnet men under åsk-

väder dubbelt eller mera! ("electriciteten påskyndar vegetabiliernas gro-

ning och tillväxt" säger redan Bjerkandek). Och med tillräckligt ut-

rymme och riklig näring skall den enligt samma iakttagare kunna på 120

dagar växa hela 50 alnar (i medeltal 8 tum i dygnet) Men omkring

raedl. Juli upphör den nästan att växa. Eoten hos ett 5- eller 6-årigt

fröstånd kan ha 3—4 tums tvärlinie upptill. Humlen behöfver således

stort utrymme, och detta icke blott ö-fver jorden utan också, för sina

starka rotskott, under den. Den bildar sina nya "sugkärl" om våren

(Dir. Stenberg).

Såsom bekant är det Humlens fruktkottar eller de s. k. humle-

koppornn, hvilka läggas på öl och dricka för att göra dessa drycker

smakligare och helsosammare och hindra dem att surna. Det är till

dessa koppors vinnande i större mängd och godhet som växten odlas.

Denna humlekoppornas egenskap beror på de aromatiskt-beska ämnen,

som innehållas i de små gula prickar, hvarmed deras skärmar och små

nötter äro besatta. Humlekoppor nyttjas också, ensamma eller med

andra "kryddor", till omslag eller kryddpåsar på svullnader o, d. (o:

Strobili Lupuli Pharro.). Eoten är bitter och något kryddartad. Eot-

skotten eller "broddarna", kokade som sparris, berömmas såsom sten-

lösande och uretiska, hvilket äfven lärer gälla om extraktet på dem eller
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dekokten på sjelfva humlen, hvilken tillika prisas sora maskmedel. Stjel-

karna kunna rötas och beredas till tågor, hvilka äro starkare än ham-

pans och tjenliora till rep och gröfre väfnader. Husdjuren, isynnerhet

kor och får, äta bladen gröna. — De gamle botanisterna kände Hum-
len mest under benämningen Lupulus (såsom L. saliotarius Fuchs.),

hvadan dess artnamn.

2. URTICE^.

Ståndarbloramornas och de tvåkönades kalk 4-delad eller 4 kluf-

?en; ståndarue 4, i knoppen invikta, under blomningen spänstigt ut-

rätade (retliga). Spirblommornas kalk 4 bladig—4-tandad. Märket

pensellikt. Frukten en hinnöt, omsluten med den varaktiga (och ut-

växta) blomkalken.

«. Urtica L.

Sam- eller tvåbyggare. Blommorna i vippor eller axlika, ra. e. m.

greniga hängen. Ståndarblommornas kalk 4-delad; spirblommornas 4-

bladig, de två yttre bladen mycket små, de 2 inre större och till-

växande samt tryckta till den lilla nöten. Märket sittande. Grodden

rak. — Brännhåriga örter med motsatta, starkt sågade blad och grön-

aktiga blommor.

1. BräDnässlan
(Urtica dioica L.)

är tvåbyggare, mångårig, vanligen omkring 3 fot hög, merendels grå-

aktigt småluden, med temligen svaga brännhår. Roten (rotstocken) är

krypande. Bladen äro vanligen spetsadt-äggrunda, med m. e. m. hjert-

lik bas, men variera smalare (lansettlikt-äggrunda).

Växer på odlade ställen, på åkerrenar och stenhögar, vid vägar,

gårdar och byggnader, samt i busksnår och vid skuggiga klippor (allra.).

— Blommar i Juni, Juli. — Förekommer stundom (särdeles på mycket

skuggiga ställen) utan eller nästan utan brännhår, samt glatt. — Utbr.

genom hela Europa, i Caucasien, Siberien, x\lgerien.

Ehuru knappt något djur rörer Brännässlan under det den växer,

ätes den afslagen under våren och sommaren, både af kon och fåret,

isynnerhet om den blandas bland annat foder. Korna skola må väl

deraf, mjölk och grädda ökas och smöret bli gult och godt. Särdeles

berömmes den, afslagen som ung, till vinterföda åt närande djur. Få-

ren skola nästan gödas af sådant foder om vintern. — Stjelkens tågor

äro sega, nästan som hamp- eller lintågor, och man känner flerestädes

sedan gammalt sättet att genom rötning m. m. bereda dem till samma
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ändamål. Stötta örten eller dess saft, uppdragen i näsan, skall kunna

stilla näsblod. — Roten, kokad med alun, färgar ylle och linne ljus-

gult, och med stark dekokt på densamma brukar man flerestädes på

landet färga sina påskägg gula. Fröen utgöra en god hönsmat. —
Båda nässel-arternas späda blad lemna om våren en helsosam, allmänt

omtyckt grönkål.

Strax marken blir bar om våren, uppsticker Brännässlan sina då

brunaktiga och mörkgröna stjelkar och blad. Den utvecklas hastigt och

är ganska sällskaplig, men uppträder vanligen i något skilda grupper, —
hvar och en ursprungligen bildad genom ett enda, sedan genom knoppar

ökadt, stånd — , så att hvar grupp har endast endera könet. Liksom

hos Nässelarterna i allmänhet, underlättas också hos denna ståndar-

mjölets (pollens) spridning till märkena genom de egendomligt spänstiga

strängarna. På en solig morgon ("med vestanväder och solsken begynna

många örter sina biläger": Bjerk.) kan man lätt iakttaga huru ett van-

ligen större antal ståndarblommor då på en gång öppna sig, huru de

förut fängslade och inkrökta ståndarne nu bli fria, räta ut sig spän-

stigt och sprida sitt pollen, så att det liksom i små moln uppstiger

från blommorna. Så kan mången vanlig, kanske ringaktad ört erbjuda

ganska intressanta och för mänga säkerligen oväntade företeelser!

2. Etternässlan
(Urtic.i urens L.)

är sambyggare, ettårig, omkring fotshög, spädare, vattigare och mera

rent grön än Brännässlan, nästan alldeles glatt, men med starkare

brännhår. Bladen äro äggrundt-ovala.

Växer på odlad mark, vid byggnader o. d., allm. — Blommar

hela sommaren; mognar mest i Aug. — Utbr. genom hela Europa, i

Caucasien, Siberien, Abyssinien, Algerien, på Canariöarne; dessutom an-

märkt i Mexico och Canada, på Nya Zeeland, Malouinerna o. a.

Etternässlan har nästan samma egenskaper som Brännässlan, men

såsom mindre och svagare blir den mindre användbar, utom till grön-

kål. Vi se emellertid huru de vanligen nästan afskydda nässlorna icke

äro alldeles att förakta, — ja i Arvidh Månsons Ortabok har Nässlan

icke mindre än 41 "dygder", bvaribland "Vatn som brännes a£f nätzlefröö

gör hvita händer, om man tvettar them thermedh och låter det sielfft

intorckas", samt "Nätzler medh körfvel håldne uthi händerna, friar menni-

skian för sina fiender". — Få växter älska så mycket menniskans närhet

som Nässlorna, hvadan också deras stora utbredning. Deras utseende är,

såsom bekant, mindre behagligt, och deras "brännande" blad och stjelkar

göra dera ingalunda omtyckta. Men märklig är inrättningen hos de
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för deesa växter egendomliga brännhåren. Hvart hår är ihåligt och

sitter på en liten giftblåsa. Då vi med bara huden beröra ett sådant

hår, hvilket är mycket skärt, afbrytes det och blåsan ingjuter i det

lilla såret sin skarpa vätska, som nu orsakar den såsom "nässelbränna"

bekanta känsla och de svidande blemmor, hvilkas antal rättar sig efter

antalet brännhår, som man råkat vidröra. Troligen är det från dessa

brännhär, dessa nålar, som benämningen nässla bör härledas, emedan

namnet i en och annan landsort är Nälla (Nåla), Näta, hvilket säker-

ligen kommer från det isländska nål ^: nål. — Bauhins Piiiax (1623)

upptager Etternässlan såsom Urtica urens minor och Brännässlan såsom

U. urens maxima.

3. i*apiietarl-5« L.

Mångbyggare. Blommorna i knippgyttringar, med sniTt blomskär-

mar (svepen). Tvåkönade blommornas kalk 4-klufven, (under blomnin-

gen) öppen j deras stift mycket kort. Spirblomraornas kalk rörlik, 4-

tandad; deras stift långt. (Ståndarbloramornas kalk 4-delad).

f. Yäggörten eiier Blidnässlan
(Parietaria officinalif» L.).

En mångårig, omkring fotshög, nästan upprat ört (o: P. erecta

MK.) med vexelvisa, långt-äggrunda, korthåri^a blad och små, hvitgröna

blommor.

Växer sälls. vid hus och vägar i Skåne: "vid en gränd i Cirabris-

hamn, der den ursprungligen utkommit från en trädgård; vid Esperöd,

från början sådd; äfven uppgifven för Malmö" (Aresch.). — Blommar i

Juli, Aug. — Utbr. medlersta och östra Europa, Brittanien, Italien,

Turkiet; Caucasien, Algerien.

Först upptagen bland svenska växter i Fries' Mänt. I (1832),

sedan Sundevall och Areschoug upptäckt den i och vid Cimbrishamn.

Hos Väggörten, liksom hos Nässlorna, äro ståndarsträngarne hop-

krökta i knoppen och räta ut sig med en knyck då blomman utslår,

hvarvid knapparna uppbrista och deras mjöl (pollen) sprides. Detta

sker tidigt på morgonen, men också annars om ståndarne beröras med

en nål, hvilket redan Vaillant iakttog (L. Sponsal. Plant.). Då fröen,

som äro släta och glänsande-svarta, mognat, lossna de och affalla jerate

de ludna kalkarna, hvilka sednare säkerligen bidraga till att fästa och

qvarhålla fröet der växten annars icke skulle kunna bosätta sig.

* Amarantaceae. Amaranlus Blitiim L. växer stundom såsom oi^räs i träd-

gårdar, pä gator o. d., mest i Lund, sällsynt i Stockholm o. a.



215

LXXIV. CHENOPODIÄCE^.
(Mållartade.)

* B Ii tum L. (Sminkbär). Blommorna nästan alla tvåkönade. Blomkalken (mest)

3-delad, slutligen köttig; (bärlik). Ståndare vanligen 1. Frukten slående; grodden ring-

likt krökt kring hvitan. — Ettåriga örter med nästan spjutlikt-triangellika, tandade

blad och gyttrade blommor; blomgyttringarna bli slutligen saftiga och röda, liknande

smultron {^'- Sm ul tron m allo r ).

1. B. v ir ga tum L. växer (sälls.) pa eller vid odlade ställen i södra och med-

lersta Sverige. Blomgyttringarna i nästan alla bladvecken. Varierar stundom (Ham-

marby vid Upsala) med alldeles torr blomkalk.

2 B. capitatum L. växer på eller nära odlade ställen i medlersta Sveriga, så-

som vid Stockholm (sälls.). — Blomgyttringarna bilda till större delen ett bladlöst

toppax; deras toppblomma är vanligen 4— 5-ståndrad och 4—5-delad.

1. Cheno|»o«Siuin L.

Blommorna mest alla tvåkönade. Blomkalken 5- (eller hos några

blommor 3—2-)delad, alltid torr. Ståndarnlj 5 (eller hos somliga blom-

mor 1—3). Fröskalet skorpartadt; grodden ringlikt krökt kring hvi-

tan. — Örter med vexelvisa blad; blommorna små och grönaktiga,

vanligen i täta, rundade knippen (blomnystan).

a) Frukterna till stor del stående (på kant), omslutna af blom-

kalken. Märkena korta. Roten ettårig. — Orthosperma

(Bliti sect) C. A. Mey

]. Rödmållan
(Chenopodiiini ruhruni L.)

är nästan glänsande glatt, vattig, mörkgrön och (isynnerhet äldre) röd-

aktig, särdeles stjelken, som är upprat och stadig, vanligen omkring

fotshög. Bladen äro talrika, temligen köttiga, de nedre m. e. ra. bugt-

tandade, äggrundt-rutlika eller -triangellika. Blomknippena bilda täta

och uppräta, vanligen greniga, slutligen röda ax; deras sidoblommor

äro 3—4-delade, 1—2-ståudrade. Fröen äro ganska små (de minsta i

slägtet) men glänsande, trubbkantiga; endast toppblommans liggande.

Växer på odlad mark, vid vägar, gårdar och stränder, helst på

lerig eller gödslad jord, i södra och medlersta Sverige. — Blommar i

(Juli) Aug., Sept. eller längre inpå hösten. — Omvexlar större, rikgrenig,

och liten, nästan enkel, med nära helbräddade blad. — Utbr. nästan

hela Europa; i Persien, Caucasien, Siberien, N. Amerika.
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Rödmållan, som också kallas Svinmålla, kan nyttjas till grön-

kål. Fåret och svinet äta den, och att växten skulle vara skadlig för

det sednare är ' ogrundadt. Den är ömtålig mot höstkylan ("dör vid

första frost", perit a primo gelu: L.).

2. Blåmållan
(Chenopodiuni glaucum L.)

är vanligen ra. e. m. utsträckt på marken med utbredda grenar, men

stundom blir den mjuka, vattiga och rödstrimmiga (slutligen alldeles

röda) stjelken upprat. Bladen äro elliptiska eller nästan lansettlika,

trubbiga, glest bugttandade, under blågråa och mjöliga med rödaktiga

ådror. Blomknippena bilda upptill bladlösa klasar. Fröen äro släta,

glänsande, dels stående dels liggande.

Växer på vägar, gator och gårdar, helst på vattnade ställen, mera

sällan vid stränder eller på annan fuktig mark, i södra och raedlersta

Sverige. — Blommar under Juli till Sept., Oct. — Utbr. nästan hela

Europa, Caucasien, Siberien; dessutom (inkoml.) i N. Amerika, på Cap

och Nya Zeeland.

Om både Blåmållan och Rödmållan (förestående art) kan anmär-

kas att de på Linnés tid växte rikligt "på Stockholms gator". Den

förra var der "frequentissimum" och den sednare förekom "copiose" (L.

Fl. Suec). "Gräset" på gatorna bortrensades den tiden icke så noga

som nu.

b) Frukterna alla stående (på kant), längre än blomkalken.

Märkena långa. Roten mångårig. — Agatophyton Moq.

3. Henriks-mållan
(Chenopodium Bonus Henricua L.)

blir omkring fots- eller alnshög, upprat, med långt men något lutande,

sammansatt, nästan bladlöst blomax; isynnerhet yngre är den alldeles

mjölig. Roten är tapplik. Bladen äro spjutlikt-triangellika, helbräddade,

under mjöliga. Blomknippena äro täta. Fröen släta och glänsande.

Växer vid vägar och byggnader, på åkerrenar, grusmarker och

gärden, i södra och medlersta Sverige (allm.). — Blommar under som-

maren. — Utbr. genom Europa undant. det allra nordligaste; i vestra

och södra Siberien, N. Amerika (inkoml.).

Bland slägtets arter utmärker Henriks-mållan sig strax med sin

mångåriga rot och sitt långa blomax, som ger den ett visst stolt ut-

seende (o: Stolt Henrik). Benämningen Bonas Henricus (God Hen-
rik) är gammal (Trag.), liksom Dodonaei (1583) Tota bona, neral.
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herba — (Bon-Henri och Toute-Bonne heter växten ännu i Frankrike).

Färska örten (bladen) krossades och brukades mot svullnader och andra

åkommor; men dessutom användes växten på flera andra sätt. I Eng-

land skall den t. o. m. varit odlad säsom en kökskrydda; man åt de

späda skotten som sparris och de unga bladen nyttjades till soppor,

grönkål, eller som spenat. Linné säger också (Amoen. III) att växten,

kokad späd i vatten, kan ätas med smält smör "non siue delectaraento"

såsom till smak och närande egenskaper liknande sparris. — Roten

skall i somliga landsorter nyttjas mot fårhosta (o: Upl. L un gr o t; i

Roslagen Mjölkrot). — Färsk ratas växten af nästan alla husdjur;

endast geten och fåret äta den ehuru icke gerna.

c) Frukterna alla liggande. Roten ettårig. — Chenopodlura

C. A. Mey.

4. Löonmållan
(Chenopodiuin hybriduin L.)

är i allmänhet större och mera rent grön än de andra arterna, upp-

rat. Bladen äro vanligen bara (utan mjöl), tunna, något hjertlika,

spetsade, vinkligt och glest bugttandade, stundom nära handsbreda, nå-

got lika lönn- (eller Spikklubb-)blad. Blomknippena bilda bladlösa, ut-

spärrade, greniga klasar. Fröen äro gropigt punkterade, glanslösa.

Växer på odlad, mullrik mark, helst i skuggiga trädgårdar och

vid byggnader, i södra och medlersta Sverige. — Blommar i Juli,

Aug. — Utbr. genom Europa undant. det allra nordligaste och Italiens

öar, Grekland, Turkiet; i Caucasien, Siberien; också anmärkt i Ost-

indien och på Sandvichs-öarne.

Om denna art anmärker Linné (Fl. Suec.) dels att den med hvart

år blir allmännare, dels att den har mycket gemensamt med Grön-

mållan (C. viride), så att den kanske fordom uppkommit af denna.

Och som, å andra sidan, bladen teraligen likna Spikklubbans (Daturae),

trodde han sig här se en slags hybrid mellan denna och Grönmållan,

hvadan artnamnet. I Amoenit. III (1764) upptager han bland "Su-

spectse" Chenopodium hybridum "y C. viride, fructif. oranino eadem; S

Datura Stramonium ex foliorum figura". Vaillant hade redan 1727

kallat växten Chenopodium stramonii folio.

5. Bymållan
(Chenopodium urbicura L.)

blir icke sällan nära alnshög, med rak och upprat stjelk, som slutar

med ett rakt, ra. e. m. sammansatt blomax, hvars grenar äro uppräta
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eller tilltryckta. Bladen äro vanligen något köttiga, blekgröna och

rajöliga (glanslösa), nästan triangellika, vanligen starkt tandade, de ne-

dersta temligen stora och utstående, de andra smånigora mindre (så

att toppen blir smal och spetsig). Blommorna äro ganska små. Fröen

glanslösa, mycket svagt punkterade, trubbkantiga.

Växer vid byar och städer, på gator och gårdar, gärden och od-

lade ställen, i södra och medlersta Sverige, "in plateis Upsaliensibus

et Visbyensibus frequentissimum" L. — Blommar i Juli, Aug. (Sept.).

— Förekommer stundom med grönare och mera glänsande, spetsadt-

tandade blad. — Utbr. genom nästan hela Europa, i Persien, Cauca-

sien, vestra och södra Siberien, på Canariöarne.

Bymållan upptages redan i O. Celsii Upsala-växternas Katalog,

1732 (a: Chenopodium erectum etc). — Fröen sägas Icrana en smak-

lig gröt och den späda örten kan nyttjas såsom spenat eller till grönkål.

6. Marmållan
(Clienopodiuni murale )j.)

har uppkrökt, utbredt-grenig stjelk, något rutlikt äggrunda, spetsiga,

tätt och spetsigt tandade blad; blomknippena i öppna, nästan bladlösa

vippor. Bladen äro yngre temligen glänsande men bli äldre glanslösa

och t. o. m. mjöliga. Fröen äro glanslösa, hvasskantiga.

Växer på gator och odlade eller grusiga ställen, vid murar o. d.

i Skåne, Blekinge och Halland. F. ö. endast på några spridda ställen

(såsom Göteborg, Linköping). — Blommar i Juli och Aug. (Sept.). —
Utbr. genom Europa utom det nordligaste; i Persien, Caucasien, Ara-

bien, Abyssinien, Egypten, Algerien och öknens oaser; på Canariöarne

och Madeira. Dessutom anmärkt på Cap, Mauritius och Nya Holland,

i Ost- och Vestindien och Brasilien.

Först bekant såsom skånsk (genom Leche) och länge känd en-

dast som sådan tills Fries anmärkte den också i Halland och Aspe-

GREN i Blekinge.

7. Mjölmållan
(Chenoporiiiui! nlbum L.)

är upprat, merendels fots- eller alnshög, och har glanslösa, vanligen

rajöliga blad, de nedre rutlikt-äggrunda, trubbigt-bugttandade, de andra

elliptiska eller aflunga och nästan helbräddade. Blomknippena äro lika-

ledes mjöliga, nästan runda, och bilda uppräta, greniga ax. Fröen äro

glänsande, släta. — Roten är smalt tapplik, hvitgrå, tät och hård, och

hav långa, smala trådar.
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Växer på odlad mark, vid städer, byar och gärdar, såsom allmänt

ogräs.

Blommar hela sommaren och hösten. Omvexlar betydligt till bla-

ders, blomställningen m. ra. Den märkligaste bland dessa varieteter är

den likaledes allmänna Grönmål lan, h vilken Linnk, ehuru icke utan

tvekan (jfr Fl. Suec), ansåg såsom en egen art (Chenopodiura viride

L.). Den är grönare och har icke eller obetydligt mjöliga blad, grön,

vackert hvit- eller purpurstrimmig stjelk och långa, smala, bara blomax.

— Utbr. genom hela Europa och i nästan hela gamla verlden (undant.

de varmaste trakterna); i N. Amerika, på Cuba.

Flera Mållväxter äro allmänna ogräs kring våra boningar och på

våra odlingar, men Mjölmållau är kanske åen allra allmännaste bland

dera. Som den växer fort, utsuger jorden och ökar sig mycket, bör

den i tid uppryckas. Den är likväl icke utan nytta. Alla husdjur

utom hästen äta densamma. Den kan också, trots sin icke ovanliga

benämning af Svinmålla, Svingräs, ganska väl tillagas och användas

som spenat, bvilket Palmstrcch bestyrkt. "Det orätt tillegnade nam-

net bör icke fördomsfullt förringa värdet af ett födoämne, hvaraf till-

gången icke är sparsam och dess natur likaså oskyldig som dess an-

vändande kan svara mot ändamålet". De talrika, närande fröen kunna

malas till mjöl att under svåra år i någon raon ersätta sädesmjöl.

Växten förtjenar således i dubbel mening benämningen Mjölmålla, Mjöl-

gräs, Sraål. och Skån. Mell, Mellre.

* Che n opodiuivj opulifolium Schrad., som niycKct liknar den v.nnliga Gröu-

mällnn nieu har rutlika blad, är anmärkt vid Upsala (i botaniska trädgården quasi

sponte: fr.K och torde kanske växa pa flera ställen. Den är mycket öii!tåli£;are mot

köld jln Grönmallan och "dess sömn är djupare ty n,".tleiid sloka de;^3 blad ner" (Fr.).

8. Frömålian
(Chenopodium polyspermuni L.)

är nästan utbredd raed temligen slaka grenar, eller rnera upprat och

enkel, rent grön eller något rödaktig, bar, och har nästan äggrunda

eller -elliptiska, helbräddade, tunna blad. Blomknippena bilda slutligen

tätare eller glesare vippor, mest från bladvecken. Blomkalken är alltid

öppen, således icke sluten kring frakten, som är stor och rödbrun.

Ståndarne äro mest 3. Fröen äro glänsande och småpunkterade (talrika).

Växer på skuggiga, bördiga stränder och på odlade ställen, sär-

deles i fuktiga och skuggiga trädgårdar, i södra och medlersta Sverige

(samt på ett och annat ställe i norra). — Blommar i Juli och Aug.

(Sept.). — Omvexlar raed trubbiga och spetsiga blad. — Utbr. genom

Europa utom Grekland, Italiens öar; i Caucasien, Siberien.
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Frömållan berömmes sedan gammalt såsom eu mycket smaklig

mat (gratissiraa esca) för fisk i dammar (o: Fiskmålla Liljebl). Bau-

hiris Piuax (1623) upptager den såsom Blitum polysperraum. — Dess

utseende är temligen olikt de andra Chenopodiernas och mera likt de

mindre Araarantus-arternas.

9. Stinkmållan eller Stäggan
(Chenopodium Vulvaria L.)

är nästan utbredd pä marken eller upprat med utspärrade grenar, helt

och hållet hvitgrå genom en tät, mjöllik beklädnad, och har stark,

vidrig lukt. Bladen äro små, rutlikt-äggrunda, trubbiga, helbräddade.

Blommorna äro gyttrade i samlingar från de öfre bladvecken. Blom-

kalken blir slutligen tillsluten. Fröen äro temligen stora och vidblåsiga,

glänsande, småpunkterade.

Växer på gator, som ogräs i trädgårdar o. d., mest i Skåne; för

öfrigt på några spridda ställen i södra och medleräta Sverige. — Blom-

mar i Juli, Aug. (och Sept.). — Utbr. genom Europa undant. det allra

nordligaste; i Caucasien, Algerien. Vid Messina pä Sicilien blommade

växten redan d. 2 Maj.

Stinkmållan blef först känd såsom svensk genom Leche, som an-

märkte den i Lund (in raaceriis Lundini), hvilket jemte Ystad äro dess

enda växställen i Linnés Flora Suecica. Redan i Dalechamps Historia

kallas växten Vulvaria, hvadan artnamnet. Dess ovanligt stinkande lukt

härrör säkerligen från de små, liksom feta eller kådiga, runda korn,

hvarmed hela örten är beklädd.

'i. H.oehia Eth.

Blommorna tvåkönade. Kalken klotrundt-kruslik, 5-klufven, slut-

ligen trubbigt 5-hornad. Ståndarne 5. Frukten innesluten i den nå-

got hårdnade kalken, liggande. Fröskalet hinnartadt; grodden dubbel-

viken, endast något krökt utmed den lilla hvitan.

1. Kochs-örteo
(Kochia hirsuta Nolit. — Cheiiopodium hirsutura L.).

En ettårig, omkring q varters- eller fotshög, gråaktigt mjukhårig,

yngre upptill långt hvitluden, utbredt-grenig ört. Hoten är lång. Bla-

den äro jemnsmala, halftrinda (köttiga), omkring | tum långa; skärm-

bladen nära tredubbelt kortare, plattare och kölade. Blommorna grön-

aktiga, parvisa i skärmbladens veck på de slutligen vridna grenarne.

Kalkhornen, hvilka utväxa på flikarnas rygg, äro askgrå, något håriga.

Fröen glanslösa.
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Växer endast på den dyiga strandängen "Ottenby schäferi-äng"

vid Olands södra udde. — Blommar i Juli, Aug.

Kochs-örten bebor, utom Olands, också Danmarks, Holsteins, Meck-

lenburgs, Hollands och Belgiens hafsstränder och växer dessutom på

södra Frankrikes, Italiens och södra Rysslands. J. P. Rosén upptäckte

växten som svensk (Whlnb. Fl. Suec. 1826).

3. /%ti*i|>lc!i (L.).

Sara- (eller raäng-)byggare. Kalken hos ståndarblommorna (och

de tvåkönade) 3—5-delad, 3—5-ståndrad; hos spirblommorna (vanligen)

ingen utan i stället 2 små till hvarandra slutna, platta, tillväxande

skärmar, hvilka innesluta (men icke vidväxa) den stående frukten och

lossna med denna. Fröskalet läderartadt; grodden ringlikt krökt kring

hvitan. — Ettåriga örter med mjuka, vanligen tandade blad, de nedre

merendels motsatta; blommorna gyttrade, grönaktiga. Nästan alla ar-

terna omvexla uppräta och m. e. m. tryckta till marken.

* Mångbyggare. Fruktskärmarne rundade eller äggrunda, hel-

bräddade; de tvåkönade blommornas frukt liggande.

* Trädgårdsmål lan (Atriplex horteiisis L.) odlas och växer som ogräs (och på

sträoder) här och der i södra och medlersta Sverige.

* Glansmållan (Atriplex uilens Reb.i träffas stiiudoni pa ballast-platser.

** Sambyggare (eller nästan tvåbyggare). Fruktskärmarne rut-

eller triangellika.

1. Silvermållan
(Atriplex rosea L.)

är, isynnerhet på bladens undersida, beklädd med ett hvitt, något glän-

sande puder (små fjäll), hvilket icke sällan, särdeles mot hösten, ger

hela växten en slags silverglans. Bladen äro ojemnt bugttandade, nä-

stan äggrunda, de nedre nästan rutlika. Frukt-blommorna äro samlade

3—9 i bladvecken, nästan rosettlikt (hvadan artnamnet); deras skärmar

rutlikt-triangellika, nedtill trenerviga, nästan broskartade, tandade, slut-

ligen nära 3 linier breda, hopväxta till nära midten. Fröen äro glanslösa.

Växer på odlade ställen vid Skånes vestkust, men "troligen numera

utgången" (Aresch.), och på Öland (sälls.). — Blommar i Juli, Aug. —
Utbr. nästan hela Europa; pu Island, i Caacasien, Arabien, Syrien, ök-

nen vid Sinai, vestra och södra Siberien; i Barbariet, på Nya Holland.

Fries anmärkte och bestämde närmare denna vackra art på Oland

(vid Färjestaden) 1818 och sednare i Skåne. Den var dittills icke känd

som svensk (Fr. Nov.).
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* Atriplex Babingtonii Woods. är jugre hvitpudrad, slutligen grön, och har

költiga (bpröda), spjutiikt-triacgellika eller -lauieltiika blad och nästan till midien saui-

manväxta, rnliika, på ryggeu släta eller småknöliga fruktskärmar. — Växer pä hafs-

stränderna i Bohuslän, Halland och Skåne. — Lindcb. Nov.

2. Flikmållan
(Atriplex calotlieca Fr.)

blir i allmänhet större, frodigare och slakare än de andra arterna (meu

varierar raycket), gulnar snart och har starkt saltbesk smak. Bladen

omvexla än mörkgröna, än bleka, stundom under silverpudrade (o: A. la-

ciniata L. suec). De nedre äro triangellikt spjutlika (A. hastata Sm.),

spetsade, bugt- eller iuskuret-tandade, de andra lansettlikt-spjutlika. Blom-

knippena bilda långa, endast nedtill bladiga, ax. Fruktskärmarne äro

nästan fria, spjutlikt-triangellika, spetsade, tätt och spetsigt flikade,

gröna, nätädriga, slutligen merendels J tura långa, men omvexla än

mindre än större och nästan bladlika. Fröen äro glanslösa.

Växer på eller nära hafsstränderna i Skåne, Halland och Bohus-

län, i Blekinge och på Öland. — Blommar i (Juli) Aug., Sept. —
Utbr. Götarike, Danmark, norra Tyskland, Brittanicn.

Flikmållan är en ganska utmärkt art och lätt igenkänd isynnerhet

pä sina blad och fruktskärmar (de sednare liknar Linnk vid Eivans,

Asperuginis, fruktfoder), ehuru utseendet f. ö. kan omvexla betydligt,

efter som den växer bland gruset eller tången pä stränderna, eller på

dyiga ställen eller på odlade. — Den kan, liksom de andra arterna i

allmänhet, variera än helt liten och mager än hela 2 alnar eller högre

och mycket yppig; än upprat, än utbredd på marken; än grön än

pudrad; med tandade och flikiga blad, med små och tumsstora frukt-

skärmar (Fr.).

Leche upptäckte denna art, i Skåne, och kallade den A. laciniata.

Efter honom och under samma namn upptog Linné den i sin Flora

Suecica. I sin danska Flora (1800) framställde Eafn bra de nordiska

Atriplices och han kände äfven Flikmållan, ehuru han icke upptager

den som särskild art, hvartill Fries bestämde den i sin Mantissa III.

3. Spjatmållan
(Atriplex hastata L.)

omvexlar mest mellan i och 11 aln hög och är än grön än m. e. m.

gråaktigt pudrad eller rödaktig; smaken är nästan mild. De nedre

bladen äro triangellikt-spjutlika med utspärrade flikar, tandade eller nä-

stan helbräddade; de andra spjutlikt-lansettlika eller lan.settlika och hel-

bräddade. Blomknippena bilda brutna ax. Fruktskärmarne äro nästan

fria, slutligen äggrundt-triangellika (nästan rutlika), helbräddade eller
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svagt tandade, vanligen vårliga på ryggen, tunna, 1—1^ linie långa.

Fruen nästan glänsande.

Växer på stränder och andra fuktiga ställen, men också på odlad

naark, i södra och raedlersta Sverige (och obetydligt i norra). — Blom-

mar under sensommaren och hösten. — Särdeles på hafsstränderna blir

den rödaktig eller hvitpudrad; på odlad eller bördigare mark är den

vanligen mera rent grön. V. ö. varierar den ganska mycket till bla-

dens storlek och skapnad, fruktskärraarnes storlek m. m. Möjligen ut-

göra några bland dessa varieteter egna arter, för hvilka somliga bota-

nister också anse dem, såsom A. microsperma Kit. (Skåne), A. del-

toidea Bab. (vestra kusten). — Utbr. genom hela Europa, i Caucasien,

Siberien.

Mållarternas frön lemna i allmänhet ett till nödbröd ganska an-

vändbart mjöl, liksom bladen kunna nyttjas till spenat o. d. Denna

och nästa äro, såsom de allmännaste arterna i slägtet, de som mest

kunna komma i fråga härtill. Båda erhålla stundom, liksom de van-

ligaste Chenopodierna, benämningen Sv in mall a.

4, Yägmållan
(Atriplex patula L.)

är vanligen fots- eller alnshög (men blir icke sällan både större och

mindre), rent mörkgrön. De nedre bladeu äro spjutlikt-lansettlika med

uppstående flikar, eller äggruudl-lansettlika, de andra lansettlika eller

jemnbreda. Blomknippena bilda rakt uppräta, kortgreniga ax. Frukt-

skärmarue äro nästan fria, helbräddade eller småtandade, slutligen spjut-

likt-rutlika, nästan läderartade, vanligen 1— 1^- linie långa och knöliga

på ryggen. Fröen äro glänsande. — De nedre grenarne äro mycket

utstående, hva,dan artnamnet.

Växer vid vägar och byggnader, på åkrar och annan odlad mark

(allm.) samt pä stränder (till Ångermanland). — Blommar under sen-

sommaren och hösten. — Omvexlar med bredare och smalare samt

tandade och helbräddade blad, större och mindre samt knöliga och

släta fruktskärmar. — Utbr. genom nästan hela Europa; i Barbariet,

Caucasien, Siberien, på Island.

Både denna och närstående arter ha, såsom Vaucher troligen

först anmärkte, två slags, till det yttre olika, frön (frukter), nemligen

dels m. e. m. äggrunda (de tvåkönade blommornas) dels platta (hon-

bloraraornas).
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5. Strandmållan
(Atriplex litoralis L.)

är 1—2 fot hög, rent grön eller svagt hvitpudrad, men svartnar vao-

ligen vid torkning, och har merendels långa och smärta, rakt-uppräta

eller slutligen utspärrade grenar, lansettlika eller jemnbreda blad, samt

raka, brutna blomax. Fruktskärmarne äro vanligen |—1 linie långa,

triangellikt-rutlika, spetsade, småtandade, nedtill slutligen svälldt till-

hårdnade och vårtiga; de äro nästan fria men tätt tilltryckta hvarandra

uedtill. Fröen äro glänsande.

Växer på södra och medlersta Sveriges hafsstränder (isynnerhet

dyiga). — Blommar under sensommaren och hösten. — Bladen om-

vexla smalare (i—2 linier) och helbräddade, samt bredare (2—3| linier)

och glest bugttandade (o: A. marina Retz.). Hos den sistnämnda var.

äro fruktskärmarne också bredare och trubbigare, mera äggrunda (nästan

hjertlikt-triangellika). Fruktskärmarne oravexla f. ö. större och mindre;

stundom bli de bladartade och tumsstora.

Strandmållan bebor nästan alla Europas kuster och är dessutom

anmärkt i Ungern och Siebenbiirgen och vid Burgos i Spanien. —
Under sin skånska resa anmärkte Linné dépna art vid Malmö "i otro-

lig myckenhet" och visar i Skåne-Resan (sid, 199) dess olikhet med de

andra Mållarterna.

4. HaliniU!!) Wallr.

Sam- (eller nästan raång-)byggare. Kalken hos ständarblommorna

(och de tvåkönade) 4—5-bladig, 4—5 ståndrad; hos spirblomraorna en-

dast 2 små, tretandade, hopvikta och med hvarandra hopväxta skärmar,

hviika tillväxa och bilda liksom en tvåörad, platt slida. Frukten stående,

innesluten i närande slida; grodden ringlikt krökt kring hvitan.

1. Hafsmållan
(Halimus pediinculatus Wallr. — Atriplex pedunculata L.).

En ettårig, vanligen utbredt-grenig eller till marken m. e. ra.

tryckt, 1—3 qvarters ört, som är alldeles blekgrå genom de små kli-

artade fjäll, hvarraed den är tätt beklädd. Bladen äro helbräddade,

smalt-oravändt-äggrunda, -äggrunda, -elliptiska och trubbigt-lansettlika,

något köttiga, nära tumslånga. Ståndarbloraraorna gyttrade i toppax,

spirbloramorna i bladvecken; båda slagen äro grönaktiga. Fruktslidorna

slutligen 2—2^ linier länga, hjertlikt-vigglika med utkrökta öron och

en tand i urskärningen; de hänga på smala, icke sällan nära i tum

långa skaft.
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Växer på södra Sveriges och Gotlands hafsstränder (helst leriga).

— Blommar under sensommaren och hösten.

Hafsmållan bebor Östersjöns, Nordsjöns och Svarta Hafvets strän-

der och är dessutom anmärkt vid Artera i Thiiringen och vid Abbe-

ville i norra Frankrike. Den blef först känd såsom svensk genom

Leche, som anmärkte den på Hven och vid Helsingborg. Eetzius

fann den "in urbe Lands Crona, loco depresso arenoso" (Observat. I,

1779). — Örten smakar salt.

5. Salicornia L.

Blommorna tvåkönade, samlade till kolflika ax, i hvilkas axel de

äro insäukta tre och tre (men sidoblommorna något lägre och icke sällan

outvecklade) och dessa motsatta vid hvar led (korsvis). Blomkalken

blåslik, dess pip insänkt i och lådande vid axaxeln, dess bräm nästan rut-

likt-sköldlikt, med liten, snart omärklig, mynning; kalken slutligen svara-

pig, omsluten med en liten hinnkant. Ståndarne 1 (—2). Frukten

innesluten i den från axeln lossnande kalken. Grodden hästskolik; hvi-

tan liten, nästan köttig.

1. Glasörten
(Salicornia herbacea L.).

En bladlös och (åtminstone upptill) köttig och nästan glasartadt-

genomskinlig, glatt, vanligen 5—10 tums (men också mindre), ledad,

ett- (eller tu-)årig ört med korsvis motsatta grenar eller stundom nästan

enkel. Mellanlederna äro något bredare upptill. Axen sitta på stjelk-

och grenspetsarne och äro 5—10 linier långa, trinda, något smalare

upptill. Blommorna äro knappt synbara utom de gula ständarknapparne.

Växer på södra och raedlersta Sveriges (till Södermanland) leriga

och dyiga hafsstränder, särdeles på tidtals öfversvämraade ställen. —
Blommar i Aug., Sept. — På vestra kusten växer (sälls.) en underart

eller var. med mera träig stjelk och nästan jemutjocka mellanleder (o:

S. biennis Afz.). I H. N. är den qvartershög, upprat, med långa, nä-

stan rakt uppstående grenar.

Glasörten har salt och på tungan stickande smak. Med olja och

ättika ger den en helsosam sallat; kan ock inläggas med ättika och

peppar. Den torkade och uppbrända växtens aska lemnar soda, lik

den som brukas vid glasbruk o. a. Men den mesta och bästa sodan

erhålles af i södra Europa och Orienten växande Salsola-arter m. fl.,

af hvilka några också odlas enkom för soda-vinning. Färsk utgör

Glasörten, liksom några andra salta strandväxter, ett begärligt boskaps-

Nyman. Sv. Fanerog. II.
"
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foder. Den tillhör icke blott niistan alla Europas kuster utan också

N. Amerikas o. a. och växer dessutom på salthaltig mark ini landet

(såsom i Österrike, Ungern, Siberien).

6. SiBJerta Forsk.

(Scliobcri!! C. A. Muy).

Blommorna tvåkönade (vanligen), med mycket små skärmar. Kal-

ken klotrundt-skrdlik, 5-delad, költig, utan bihang. S;åndarne 5. Fruk-

ten innesluten i blomkalken. Fröskalet nästan liornartadt; grodden bil-

dande en platt (lioptryckt) spiral; li vitan liten eller ingen.

1. Saltörten
(Suaeda iiiaritinia Dum. — Clunojiotliimi niaritiniuni ];.).

En ettårig, alldeles glatt, grön eller l)låaktig ört, som vanligen

blir 5— 10 tum hög, men omvexlar både större och mindre, och är

än enkel och upprat, än greuig och m. e. m. nedtryckt till marken.

Bladen äro köttiga, halftrindt-trädlika, trubbiga eller spetsiga, mjuka,

icke sällan krökta, omkring 5—10 linier långa, tjockare eller smalare.

Blommorna äro grönaktiga och bilda i bladvecken täta, 2—5-blomraiga

gyttringar, samlade till tätare eller glesare ax. Blomkalken blir slutli-

gen svampig. Frukten är nästan alltid liggande; fröet glänsande, krets-

vis punktstrimmigt.

Växer på vestra kustens. Olands och Gotlands hafsstränder. —
Blommar i (Juli) Aug. och Sept. — Utbr. nästan alla Europas kuster

och dessutom anmärkt i Österrike, Ungern, Siebenbiirgen, Moldan, Cau-

casien, Siberien och pä S:t Helena.

Saltörten blef först, såsom inhemsk, bekant på vår vestra kust, i

Bohuslän genom Kalm (1742), i Skåne genom Leche (som anmärkte

den vid Helsingborg), i Halland genom Fries. På Gotland och Öland

upptäcktes den af J. P. Eosén och AHLavisT (Vet. Ak. handl. 1821).

— Växten är, såsom namnet antyder, salt, och kan, i likhet med Glas-

örten, brännas till soda.

9. l§alsoIa L.

Blommorna tvåkönade, tvåskärmade. Blomkalken 5-delad; dess

blad utväxa och bilda slutligen (hos vår art) tvära, hiuuartade bihang

på ryggen (dessa bihang utvecklas likväl icke alltid, eller endast till

en del hos somliga blommor). Ståndarne 5, utgående från en temli-

gen köttig disk i blommans botlen. Frukten innesluten i blomkalken,

liggande. Fröet nästan klotrnndt, hinnskaligt, utan hvita; grodden i

kägellik spiral.
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1. Sodaörten
(Salsola Kali L.).

En ettårig, glatt eller korthurig, vanligen nära 5 eller 10 tum

hög, merendels grenig och utbredd, slutligen hård och (genom blad-

spetsarne) stickande ört; de nedre grenarne (och bladen) motsatta. Bla-

den äro köttiga, halftrinda, syllika, smalare eller bredare, med en kor-

tare eller längre uddtagg; de nedre 1 eller nära 2 tura långa, de andra

3—5 linier eller kortare. Bloraskärraorne äro också uddtaggiga, ägg-

rundt-syllika. Blommorna nästan ensamma i bladvecken, hvit- eller röd-

aktiga. Kalkbladen spetsadt-lansettlika eller jemnbreda, hinnartade, slut-

ligen broskartade; deras bihang äro olikstora, vanligen hinnartade, nä-

stan njurlika eller oravändt-äggrunda, nerviga, naggade, liniestora eller

större, hvitaktiga eller rosenröda; men stundom bli de helt små eller

endast randlika.

Växer på hafsstränder (isynnerhet sandiga) i södra och medlersta

Sverige (till Alön och Nottarön i Södermanland). — Blommar i Juli,

Aug. — Utbr. nästan hela Europa särdeles kusterna; dessutom anmärkt

på Asiens och Amerikas kuster och i Caucasien, Siberieu.

Också Sodaörten är salt och saftig, men röres icke af kreaturen,

troligen för de stickande bladens skull. Såsom namnet antyder, kan

den, i likhet med Salt- och Glasörten, torkas och brännas till soda.

LXXV. CUPULIFERjE.

1. QUERCINE/E.

Ståndarblommornas kalk 5—12-delad. Ståndarne 8— 12; knap-

parna tvårumraiga. Spirbloramornas skärmar sammanväxande med sve-

pet, slutligen bildande ett enda läder- eller träaktigt svepe. Märkena

3 (—8). — Blommorna samtida eller nästan samtida med bladen.

1. Fagiis L.

Hängena nästan klotrunda, skaftade, ståndarblommornas längre och

smalare; deras blomkalk klocklik, 5—6-delad. Spirhängenas svepe 2-

(—3-)blommigt, nästan kruklikt, 4-tandadt, med smala, slaka skärmar;

blomkalkens bräm hårsargadt; märkena trådlika. Frukten 2 (—3) tre-

kantiga, hårkrönta nötter, inneslutna inom det utväxta, nästan träaktiga,

mjuktaggiga, slutligen 4-skaligt uppbristande svepet. — Bladen tegel-

lagda och veckade i knoppen.
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1. Boken
(Fagus silvatica L.).

Blir ett ganska stort, ända till 80—100 fots, träd och har rak

och hög, med slät, hvitgrå bark beklädd, slutligen omkring 3 eller 4

fot bred stam, samt tät och vacker, något äggrund krona med relativt

smala grenar, hvilka hos äldre träd (då rummet tillåter) utbreda sig

nästan vågrätt ända till 15 alnar eller mera åt alla sidor. Roten går

ej särdeles djupt, ehuru i början rakt ned; sedan sprider den sidorötter.

Bladen äro glänsande mörkgröna och något hårda, tumsbreda eller bre-

dare, äggrunda eller äggrundt-ovala, vågbräddade, isynnerhet yngre jerate

skaften hårkantade, upptill stundom svagt tandade. Innan de vissna

om hösten bli de brun- eller gulröda; de multna långsamt och hämma

derigenom växtligheten der de till större mängd täcka marken. Blora-

hängena utgå nedtill på årsskotten, flera från samma knopp, mellan

bladen; deras skaft äro håriga. Ståndarblomhängena äro talrikare och

sitta antingen särskildt eller jerate (under eller bredvid) ett eller annat

spirblorahänge; det sednare qvarsitter på sitt stadigare skaft och ut-

vecklas till frukt. Båda slagen hängen äro gulaktiga och större än

ärter. Frukterna äro stora som hasselnötter, men nötterna ("bokollonen")

mer än dubbelt mindre, släta och glänsande-bruna (o: Skavel enligt

Whlnb.). — Blom. beskr. L. Skåne-Eesa, sid. 58. — Trädets namn höres

stundom Bök.

Växer helst i lerblandadt grus, sand med något fuktig botten och

i fuktig lera, isynnerhet på klippig mark (Whlnb.), bildande vackra,

oblandade skogar i Skåne, Blekinge, Småland till en del, i södra Hal-

land och i Bohuslän (59", vestra nordgr.). Saknas på Öland och Got-

land och börjar i östra Småland växa vid Mönsterås (57° 3' lat.),

men blir icke ymnig förr än vid Varnaby (56° 30' lat.), och går der-

ifrån genom det inre Småland (Brännhult, 56° 46', Matkull, 57° 7

o. s. v.) till Borås och Alingsås i Vestergötiand (57° 56'') och derifrån

till Norrelv i södra Bohuslän. Ofvan denna gräns växer den isynner-

het på tre ställen: Omberg (58° 20'), Eksjö i Småland (57° 40") och

Hunneberg (58° 20'). Den kan dock växa bra äfven mycket nordligare

(till 60°); så finnes den t. ex. planterad vid Stockholm, och vid Östanå

gård i Eoslagen stå gamla bokar, hvilka t. o. m. lemna mogna och

grobara ollon. De nordligaste bokar äro troligen de, hvilka växa i

Elfkarlö-bruks trädgård, sådda 1773 af brukets d. v. egare hr Tottie.

Prof. C. Sundevall mätte dera 1849. — Boken bioramar i Maj och

mognar i slut. Septeraber eller börj. October. Utbildas under lika om-

ständigheter nästan dubbelt hastigare än Eken och växer icke längre

än till 120—150 år, men kan uppnå mycket högre ålder (säkert 200
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år) utan att ännu ha kärnröta. Ketzius mätte en mellan 50 och 60

år gammal bok på Lundagård, som, 10 tura från roten, var omkring 3

alnar och 5 tum i omkrets. På Utställningen i Stockholm 1866 var

en nära 1^ aln bred stam-genomskärning (tagen 3 alnar från roten) af

ett 133 år gammalt bokträd, som växt vid Maltesholra i Skåne. Innan

våra bokskogar blefvo så medtagne, var det icke sällsynt att träffa

bokstammar af 6 alnars omkrets eller mera (Retz.). — Utbr. nästan

hela Europa (undant. det nordligaste och Greklands öar, Corsica, Sar-

dinien); Caucasien.

Om också Eken kan, i allmänhet, med skäl benämnas konungen

bland skogsträden, torde dock Boken mången gång göra den väldet

stridigt. Den blir i sanning majestätisk, der den kan riktigt utveckla

sin starka stam och i dunkla massor utbreda sin täta skugga, och i

allmänhet förtjenar den nog att kallas nordens herrligaste löfträd. Dess

växkraft är verkligen, såsom vi sett, starkare än Ekens, så att den, på

samma tid, ger större trämassa än denna. T. o. ra. under vintern är

trädet icke svårt att igenkänna på dess släta bark, bugtiga grenar och

långa, med bruna, något genomskinliga fjäll täckta knoppar. De sist-

närande äro eraellertid något olika; grenarnes slutknoppar innehålla nem-

ligen mest endast blad men de andra, hvilka äro kortare, hysa vanli-

gen både blad och blommor. Då bladen nyss utvecklats ur knoppen,

upphöjes deras rena grönska genom de tunna, blekröda men flyktiga

stiplerna. Trädet är då behagligt att skåda (o: arbor gratissiraa vernan-

tibiis frondibus L.). Sedan bladen väl utslagit, tillväxa och utbildas

de hastigt, så att de snart bilda ett lummigt hvalf, som solen endast

med mildrade strålar och regnet nästan icke alls kan genomtränga.

De unga bladen äro håriga; äldre bli de glatta och glänsande, mörkare

och stadigare. Bloraraorna utvecklas nästan saratidigt med de unga

bladen (något sednare), i deras veck, såsom vi redan nämnt. Ståndar-

blommorna vara icke länge; marken under trädet blir snart beströdd

med dem. Sednare lossna de outbildade frukterna och falla till mar-

ken. Slutligen affalla de utbildade, mogna ollonen och snart efter dem

bladen, hvilka åt de förra bilda ett vintertäcke, hvarunder fröen ligga

skyddade tills de, när våren kommer, gro och utbreda sina breda, vackert

gröna och under samraetsaktigt hvita hjertblad. — I den mylla, som

smånigom bildas genom bladens raultning, trifvas endast några skugg-

växter, och om hösten uppspira i den en mängd egendomliga svarapar.

Nästan inga andra växter tål boken under sin skugga, eller omvändt,

kunna de andra växterna icke fördraga skuggan. Bland våra skogsträd

är Boken det för kölden öratålisraste och det som minst motstår stor-
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mar. Den älskar derföre skydd mot de kallaste vindarne och att växa

så tätt att det ena trädet skyddar det andra.

Bokens ved utgör ett ganska godt bränsle; den värmer bättre än

björk och ger mycken aska, som lemnar en ypperlig pottaska (calefacit

in foco absque carbonibus: L.). Såsom virke kan den deremot icke jem-

föras med Ekens eller Björkens, ehuru sådant icke fulltorrt är lätt att

arbeta och teraligen segt. Fulltorrt slöar det verktygen och blir ju äldre

desto skörare; ännu mindre duger bokveden till timmer o. d. som skall

utsättas för luftens åverkan. Till pålverk o. d. under jord är den der-

emot tjenlig. Isynnerhet i Skåne lemnar Boken både det allmännaste

brännmaterialet och mesta slöjdvirket (ehuru dertill sämre än björk);

skånska allmogen nyttjar mest bokvirke till sina vagns- och åkerredskap

och hvarjehanda husgeråd. Bokvirke användes också mycket till tunn-

stäfver, lådor m. m., emedan det låter lätt klyfva sig. — Hvart tredje

år ger i allmänhet boken ollon, under torra och varma somrar rikligt,

särdeles då träden stå lagom glest och botten är något fuktig. Väl

mogna ollon lemna, genom pressning, en god, isynnerhet till bränning,

såpkokning m. m. duglig olja (en tunna ollon ha lemnat omkring 4

kannor olja). Färsk har denna olja en mindre behaglig lukt, men som

snart bortgår om oljan förvaras i sten- eller glaskärl. Bokollon äro

också en utmärkt föda för svinet, som deraf sätter mycket fläsk, ehuru

fläsket blir lösare och mindre vackert än af ekollon. Till smaken likna

de något kastanier och kunna ätas rostade, men lära vanligen orsaka

ett slags yrsel eller rusighet, hvilket t. o. m. skall märkas hos på bok-

skog gående svin ("glandibus temulentis pinguescunt Sues lardo laxo",

L.), stundom så att dessa bli farliga att nalkas. De urpressade ollo-

nen (oljekakorna) äro närande, duga till boskapsfoder och kunna också

malas till mjöl att blanda bland sädesmjöl till ett billigare bröd. —
Till högre häckar är boken särdeles tjenlig på skyddade ställen och så

långt den tål klimatet. — Askan tros aldrig slå ned i bok, och allmogen

räknar ännu, säger Dybeck, bokträd, särdeles der de stå enstaka, till

heliga träd. JMand ryktbara bokträd nämner han de s. k. Systra

Bokarna i Akarpe socken af Gjöinge härad i Skåne och Ap os tia-

Bokarna på Omberg. Från en stam hade här uppskjutit tolf grofva

skott, af hvilka likväl numera blott sju återstå.

S. Quevcus L.

Hängena smala, slåndarblommornas långa, glesa och slaka; deras

blomkalk lijuUik, 5— lO-delad. Spirhlommornas bangen kortare, upp-

stående; deras svepen 1-blomraiga, mycket små, hela, med knopplikt

tegeilagda skärmar; blomkalkens bräm småtandadt; märkena mycket korta
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och breda, nästan köttiga. Frukten ett m. e. ni. ägglikt oUipsoidiskt,

trindt, spctskrönt ollon, d. v. s. en nöt med läderartadt skal och ned-

till innesluten i en slags skål, bildad genom det utväxta och hårdnade

svepet med dess sammanväxta skärmar. — Bladen dubbelvikta i knoppen.

1. Eken
(Qiicrcus R()l}ur L.).

Ett väldigt, vid medelåldern stundom ända till 100 fot högt träd

med en 3 till 5 fot bred stam, som hos äldre träd kan bli dubbelt

bredare. Vanligen når dock, särdeles der pålroten snart möter berg,

den ganska staika, ra. e. m. knöliga, nästan jerantjocka stammen icke

någou särdeles höjd innan den bildar krona; endast i tätare skogar

grenar den sig först vid 40 till 50 fets höjd från marken. Grenarne

äro starka, bugtigt-vridaa och utbreda sig vidt och nästan vågrätt åt

alla sidor, bildande en tät men vanligen något oregelbunden krona.

Veden är mycket hård, blekbrun. Barken är hård och tjock, yngre

rödbrun, slutligen gråbrun; den spricker i breda rumnor. Bladen äro

3—5 tum långa, nästan lädcrartade, bugtbräddade; stiplerna hinnaktiga,

långa och smala. Ståndarhängena utvecklas vanligen ur egna kno])[)ar

nedom bladen och äro merendels 10- till 15-bloramiga; blommorna gula.

Spiraxen ur de unga skottens bladveck; blommorna äro små, nästan

purpurröda. Ollonen äro I— ^ tum långa, glänsande-släta, nästan läder-

bruna. — Eken växer märkligt till omkring 400 år, men kan bli ändå

äldre (500 år eller mera); dess eller virkets egentliga mognailstid är

dock vid 160 års ålder eller mera. Bär siillan ollon innan den upp-

nått 40 eller 50 år.

Växer i skogar eller bildar ensam lundar eller mindre skogar. —
Blommar i Maj. Mognar i börj. October; ollonen uedskakas mest genom

höststormarna, men gro vanligen först våren dei'på. — Egentligen ega vi

två slags Ek, hvilka många botanister betrakta som egna arter, neinligcn:

Vanliga Eken, Sommareken (Quercus pedunculata Ehrh.), med

nästan omvändt-äggrunda, glest-bugtbräddade, mycket kort skaftaile blad,

och smalare, nästan ellipsoidiska, ollon på långt skaft. Den växer

(mest på bergig mark, skogsängar o. d.) i södra och medlersta Sverige

till 60° eller mera. Nordgränsen är på Gestriklands kust, Ilille socken,

IJ- mil norr om Gefle, på holmarna i Ava-ån, lat. 60 47 . Eran hol-

marna i Dal-elfven (lat. 60° 12'), By socken, går den genom nedre

Vest manland och Nerike till Vermland, i hvars östra del den knappt

går högre än Venern (utom i Ullerud socken); i i\en vestra delen går

den högre och har der vid sjön Fryken (60" lat.) sin vestra nordgräns.

— Dea sista ek Linné såg under sin resa raot norden var vid gran-
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sen mellan Upland och Gestrikland (byn Härnäs); han återsåg sedan

icke eken förr än vid Björneborg i Finland. — I Småland (Högsbo

socken) har Hr R. v. Post anmärkt en ganska märklig varietet med

hela, lansettlika blad. — Utbr. nästan hela Europa; Caucasien.

Vintereken (Quercus sessiliflora Salisb.), mindre än den vanliga,

med längre skaftade, smalare och tätbugtigare blad och bredare, kortare

ollon på mycket kort skaft (gyttrade). Bladen utslå något sednare än

på Sommareken och sitta mera qvar under vintern, hvadan just be-

nämningen. Virket är mindre hårdt och varaktigt samt mera rödaktigt

än hos den andra. Den växer här och der i magrare skogar, på skogs-

och ängsbackar, i södra och sydvestra Sverige (nordgr. omkring 58^°,

Tjärsta socken i Östergötland). Linné, som anmärkte Vintereken på

Hunneberg, antyder i Vestgöta-Resan (sid. 214) dess skillnad från den

vanliga, men anser den ej berättigad att utgöra en egen art. — Utbr.

nästan hela Europa; Caucasien.

Intet bland våra träd äger på en gång den storhet, den styrka

och det majestät, eller uppnår den ålder, som Eken; den har således

all rätt att helsas som skogsträdens väldiga konung. Detta gäller bäst

om vår vanliga Ek (Somraareken), hvilkeu Linné; ypperligt karakteri-

serar såsom "arbor maxima, longgeva, hyemum chronica, pratis noxia,

tota adstringens", hvartill man med Wahlenberg kan lägga "torulosa,

durissima". — "Ovanligt stora" Ekar omtalas i många landsorter, men

vi sakna närmare upplysning om dem. Tidningen Öresunds-Posten för

d. 9 Jan. 1856 omtalade ekarna vid Herrevads-kloster (i "klosterskogen")

såsom de största i Skåne och troligen i hela Sverige; en bland dessa

ekar hade då en omkrets af 36 fot. Vidare skulle vid det under Trolle-

holra lydande Killeröd växa en ek med 34 fots omkrets och vid Bosjö-

kloster likaledes finnas åtskilliga jättar af detta trädslag. Det tiliägges

att dessa ekar voro m. e. m. murkua eller ihåliga inuti. — Om den

under benämningen Brudeken bekanta ek i Alfhög socken i Halland

ännu lefver eller qvarstår, har den vid roten mer än 15 alnars omkrets

och är ihålig, och skola brudpar dansat i den. Ännu nära sin nordgräns,

vid 59° 32' och 2000' från Mälaren (Stäkgårds strand), bildar Eken 50

till 60 fot höga träd med jemn, 18 fot hög och vid marken 3| fot bred

stam (Utställn. i Stockholm 1866). Bland våra största ekar är också

"Hörsne-eken" på Gotland, hvars stam är omkring 131 alnar i omkrets,

visserligen "murken och skröplig", alldeles ihålig och otäckt kort, men

med temligen stor, ehuru klen kroua. Dernäst kommer, på Gotland,

eken i Loista prestäng, som är 13 alnar vid och "i sin ihåliga stam

godt kan berga ett par oxar". Den genom Linnés mätning (1741)

bekanta Ava-eken på Fårön är 8| aln vid (Säve i Ny Illustr. Tidn.
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1866). — Den största bland noggrant mätta ekstammar i hela Europa är

enligt Humboldt troligen den vid Saintes i depart. Charente inf. Den

hade 1843 nära vid marken 27 fot 8i tum i tvärdrag och 5 fot öf-

ver densamma 21^ fot. Man har i densamma inredt ett litet rum,

10 till 12 fot bredt och 9 fot högt och försedt med en dörr och ett

fenster. Trädets ålder torde vara 1800 å 2000 år. — Också i Eng-

land växa väldiga ekar. En bland de största var den s. k. Golynos-

eken (Golynos ligger nära staden Nevvport i grefskapet Monmouth,

Wales), hvars stam var 9^ fot i tvärlinie och ansågs omkring 500 år

gammal. Den beskuggade en markyta af 452 qv. yards. Köptes (1810)

för varfvets i Plymouth räkning, nedsågades och nedhöggs samma år

och lemnade då 2426 fot virke (värdt nära 600 pund). Barken var

nedtill 3 tum tjock.

Eken växer bäst i lagom högland och torr ler- och något rauU-

blandad mark, som icke är mycket stenig (något sten i ytan skadar

dock icke). Såsom helt ung tycker den om skydd, men äldre älskar

den öppna ställen och snarare högländta och bergiga än sänka (L.

Am. V). Liksom man i Ekens årsringar kan se en hyemum chronica

(L.), liksom "en krönika på vintrarna, dem vi kunna få oss bekanta

hela 2 ä 300 åhren tillhakas", utvisa också de starkare, bredare års-

ringarne de somrar, som varit långa, varma och åskrika och tvertom.

Så iakttog man på många, samtidigt fällda, gamla ekar att den års-

ring, som svarade mot året 1788 (hvilket hade en sådan sommar), var

särdeles utmärkt.

Ekens ved har, såsom bekant, en vidsträckt användning till tim-

mer och slöjdvirke. Till skeppsbyggnad lemnar Eken det yppersta virke

för dess fasthet och förmåga att motstå förruttnelse. Ju tyngre ek-

virket är, desto starkare är det äfven. Det bästa glänser och blir

blått i huggytan, och skiftar det litet i grönt, är det så mycket se-

gare. Sämre virke är Ijusbrunt eller gråbrunt. Svensk ek är bättre

och hårdare än utländsk, isynnerhet då denna, såsom kanske vanligast,

är Vinterek. Krokiga grenar och deras mindre "knän" komma äfven

väl till pass vid skepps- och båtbyggning; mindre bitar nyttjas till

kilar, bultar o. d. Väl torrt ekvirke angripes sällan af "mask" och

motstår bättre än något annat röta och nötning; det borde således all-

tid begagnas till brobeklädnader o. d. Likväl är det mycket benäget

att slå eller kasta sig då det utsattes för vexlande torka och väta.

Men allt ekvirke måste torka mycket länge och väl innan det kan an-

vändas, annars blir det icke varaktigt. Deremot anses ekved mindre

god till bränsle emedan den icke brinner med frisk låga, men deremot

ger mycket rök. Ekveden innehåller svafvel: Rbtzius lät göra ett skåp
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af gamla ekplaukor, i hvilket bordsilfver, ännu efter sexton år, anlöpte,

hvilket bör tillskrifvas virkets svafvelhalt. Dessa plankor hade setat i

en genom eldsvåda förstörd byggnad.

Ekbark är det ämne, som vid våra garfverier allmännast användes

vid nästan all slags läderberedning. Bäst är barken tagen om våren,

helst den inre. Den torkas i skugga och sönderhackas sedan till mindre

spånor; stundom tillsättes gammal björkbark. Till samma ändamål

kunna ock bladen användas, och man säger att med 30 skalp, torra

blad lika mycket läder kan garfvas som med 100 skalp, bark; de sam-

las härtill bäst om hösten och torkas väl. Ung ekbark nyttjas också,

helst jemte albark, till att färga svart med. — Ekollon utgöra ett

ypperligt närings- och gödämne för svinet, bättre än bokollon. Till

nödbröd äro de också, vid behörig behandling, ganska användbara. Ska-

lade och rostade äro de ett bekant kaffesurrogat, och torkade och pul-

veriserade lära de botat frossan. Deras skålar kunna nyttjas till svärt-

uing liksom galläpplen, men man måste taga åtminstone tre gånger

mera deraf. Både ekollon och ekbark äro officinella (o: Cortex, Glan-

des Querci Pharra.). — Eken har i Arvidh Månsons Ortabok 26 "dyg-

der" och i Palmbergs Ortekrantz lika många "krafter och nyttigheter"!

Landtmannen ser icke gerna ekar på sina ängar och gärden eme-

dan de skada gräsväxten och hindra fältens riktiga odling och dikning.

— Man har iakttagit att åskan "slår 20 gånger oftare ned i en ek

än i en bok". Enligt en urgammal folktro är derföre trädet "en skräck

för trollen", på hvilka åskan alltid nedslår då de derunder söka skydd.

Slutligen utmärker också, enligt Dybeck, allmogen mångenstädes vissa

enstaka ekar såsom heliga, underbara eller annars märkliga; så t. ex.

skall "Hvitormen" uppehålla sig under soraligas rötter.

2. CARPINE^..

Ståndarblommorua utan egentlig kalk, i trinda, långa hängen.

Ståndarne 10— 12(—00); knapparue enrummiga, strängarna korta. Spir-

blommornas skärmar aldrig sammanväxta med svepet, som slutligen blir

blad- eller hinnartadt. Märkena 2, trådlika. — Blommorna (åtminstone

ståndar-) innan bladen, hvilka äro veckade i knoppen.

3. Carpiutis L.

Hängeiia med stora, sparriga, nästan hjertlika blomskärmar. Stån-

darne omkring 12, alldeles utan kalk, på skärmbasen. Spirbloramorna

i slaka (temligen glesa) hängen; deras skärmar 2(—l)-blommiga, loss-

nande; hvar blomma med ett trcflikigt svepefjäll ouh temligen tydligt,

hvasst småtandadt kalkbräm. Frukthängenas svepen stora, tunnt-blad-
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artade, ådriga, tredelade (raed mycket större mellanflik) och ensidigt

omslutande de två små nötterna, hvilka äro benartade, uästaa äggrunda,

ribbade, tandkrönta. — Bladen tegeilagda i knoppen.

1. Åvenboken eiier Ännboken
(^Carpinus Betulus L.).

Ett mindre, högst 20—25 alnars, icke sällan buskartadt träd raed

m. e. m. krokig och kuölig (kantig) stam och temligen oregelbunden

och smal krona med talrika smågrenar upptill på de äldre. Fritt upp-

växt kan stammen bli 15—20 tum i tvärlinie. Barken är slät eller

nedtill något sprickig, yngre rödbrun, men blir sedan mörkgrå med

ljusare strimmor. Veden är hård och hvitaktig (hvadan den vanliga

benämningen H vitbok). Bladen äro äggrunda, omkring 1^ tum breda,

starkt dubbelsågade. Hängena grönaktiga, ståndarnes nära 1^ tum

långa och utvecklade ur egna knoppar, spirornas från årsskottens spets.

Blom. beskr. L. Skåne-Resa sid. 46. Nötterna äro mindre än ärter

men deras svepens mellanflik är nära tumslång. — Roten är, enligt

Dir. Stenberg, lodrät med nästan vågräta grenar och bildar sina ny-

rötter om våren.

Växer på skogsängar i Skåne, Blekinge, i sydligaste Halland och

östra Småland samt på Öland, stundom (t. ex. i Köpingeådalen i Skåne)

bildande små skogar. Från Vedby på Öland (57° 11' lat.) går Aven-

bokens nordgräns söder om Calmar (Wernanäs), genom raedlersta Små-

land, ofvan Vexiö (56° 53' lat.), till sydligaste Halland, icke högre upp

än till Lagaån. — Blommar i Maj och bladas nästan samtidigt; mog-

nar i October. Fröen uppkomma dock vanligen icke den följande vå-

ren utan mest den andra. Trädet blir sällan äldre än 100 eller 120

är. — Utbr. genom Europa utom det allra nordligaste samt Portugal,

Spanien, Italiens och Greklands öar; i Caucasien.

Åvenboken (samraandr. Ännboken) är icke nogräknad på mark,

blott den icke är torr sand eller sur. Den tycker om mark som är

tung och torr (consistente et macra terra Iperatur L.), helst raed öppet

eller sluttande läge (declivibus delectatur: L.); i lagom torr, stenblandad

lermylla växer Åvenboken ypperligt. — Avenbokens knoppar äro täckta

med bruna fjäll. De nyss utslagna bladen äro vackert veckade, rent

gröna, med nästan rosenröda, täcka men flyktiga stipler. Det är om

våren som Åvenboken ger den behagligaste anblicken genom den milda

grönskan hos sina unga blad. Sårad "utlakar den då ett sött vatten

liksom björken" (aquara stillans sauciata vere: L.).

Åvenboken lemnar ett hårdt och tillika segt, tätt och fint trä

("hårdare än Hagtorn"), tjenligt till alla slags arbeten der styrka erfordras
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(pondera sustinet iraraensa: L.). Härtill och för alla de ändamål der

man behöfver ett virke, som bra motstår nötning, är avenbok ett bland

de bästa träslag vi äga. Den användes sålunda mycket till hjul och

axlar, kuggar, valsar, klubbor, slagor, tistelstänger. Både snickare och

svarfvare arbeta det garna; särdeles tycka de om nedre delen på större

stammar, hvilken icke sällan har bruna ådror och fläckar. Också tunn-

bindare begagna virket till kärl för torra varor. Men till pålverk och

andra för omvexlande torka och väta utsatta arbeten duger det icke

såvida det icke är raåladt. Till bränsle är avenbok bättre än alla

andra träslag och gifver utmärkt goda kol. — Dessutom passar Aven-

boken utmärkt bra till häckar i trädgårdar, vid murar o. d., emedan

den blir tät, stänger väl, låter bra skära sig och växer fort; härpå ty-

der också namnet, som egentligen är danskt (o: Avnbög, Havenbög =
bok för trädgård). En sådan häck kan hvart I2:e—30:e år nedhuggas

till 1—1^ aln; den återväxer då på lika lång tid. Ehuru Avenboken

är tätgrenig, växer likväl gräs därunder och dess blad skadas icke

mycket af insekter. — Trädet heter hos Lobelius (1581) Betulus, hva-

dan artnamnet.

4. Corylus L.

Ståndarhängena täta; deras blomskärmar håriga, upptill bredt tri-

angellika, nedvikta och täckande två mindre, undersidan vidväxta (o:

ett slags blomkalkar), de sednare bärande hvardera 4 ståndare. Spir-

bloramorna i små, nästan uppräta, knopplika gyttringar, hvilkas skärmar

äro varaktiga, hela, men utan blommor; de sednare i knoppens spets,

ensamma eller två inom det mycket lilla, hårlikt sargade och -delade

svepet; blomkalken endast en småluden hinna, med mycket litet, otyd-

ligt-tandadt bräm. Fruktsvepet tunnt-bladartadt, klocklikt, något kortare

än nöten, tudeladt och smalt- och spetsigt inskuret-tandadt; nöten m.

e. ra. rundad, något plattad, benhård, vårtkrönt. — Bladen dubbelvikta

i knoppen.

1. Hasseln
(Coi-ylus Avellana L.).

En vanligen omkring 6 alnars buske med utstående och böjliga,

med blekbrun, knottrig bark beklädda grenar och nästan körtelartadt

håriga qvistar (årsskott). Fritt och obehindradt utbildad kan Hasseln

bli 50 år gammal med stammen eller stammarna ända till 10—12 alnar

höga och 8—9 tum i tvärlinie. Veden är hvit, lätt och seg; bastet

grönt. Bladen äro temligen stora och tunna, nästan dubbelsågade, nä-

stan rundade men bredare upptill, kort- och tvärt spetsade, basen smalt
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Iijertlik. StåndaiLängena, hvilka äro gulaktiga, slaka, omkring 1^ tum

långa, sitta vanligen parvis; de utbildas redan under hösten och ut-

härda vintern alldeles bara. Märkena äro rosenröda. Nötterna med

sina svepen sitta vanligen 2—4 tillsammans, med ett gemensamt,

mindre, omkring 6-bladigt svepe under samlingen.

Växer på skogsbackar och -ängar, eller vid berg, särdeles på ste-

nig, dock icke mager eller våt mark, i södra och medlersta Sverige,

och bildar vanligen lundar. Blir sällsyntare mot norden och upphör i

Ångermanland, Sälevads socken, i Dalarne och Vermland. — Blommar

mycket tidigt om våren (i Mars, April, vid blid väderlek ändå tidigare),

långt innan bladen utslå: "Primus flos in Suecia etc." L. (Första

blomman i Sverige, Hästhovan den andra). Utslår bladen samtidigt med

Häggen, då Desmansknopp och Lönn blomma (L.). Mognar i slut.

Septemb. eller börj. Octob. — En varietet (missbildning?) med nästan

parflikiga blad har Hr H. v. Post anmärkt vid Regna prestgård i Öster-

götland. — Utbr. nästan hela Europa; Caucasien.

Hasseln är en bland de buskar, som icke tycka om skuggan inuti

skogarne, utan stadna vid deras kant eller bosätta sig på andra öppna

ställen. Sålunda kan solen vanligen obehindradt verka på Hasselbuskens,

såsom vi sett, redan före vintern utbildade ståndarhängen, så att de-

samma, om blott några vackra dagar inträffa, icke sällan, åtminstone till

en del, öppna blommorna mycket tidigt, spridande sitt mjöl (pollen)

långt innan spirblommorna äro synliga. Efter denna förtida blomning

kan oftast bli en eller annan månads kyla. Den egentliga, rätta blom-

ningstiden inträder först då när de knoppar, som innesluta spirblom-

morna, öppna sig och de vackert röda märkena utsticka mellan de gan-

ska små, ännu icke vaknade bladen. Behängd med de smala, slankiga

och lättrörliga ståndarhängena, har busken då ett ganska eget utseende.

Dessa vissna emellertid snart alldeles och affalla; snart torka också

märkena. De späda nötämnena synas sedan under lång tid liksom

döda mellan de outvecklade bladen, — men de endast bida bättre ti-

der. Strax på sommaren, då de nya ståndarhängena visa sig i som-

liga bladveck, börja de synbart tillväxa och utbildas sedan mer och mer,

så att de hinna utväxa och mogna innan hösten, då de lossna ur sina

svepen om dessa icke redan fallit till marken. Men de nya ståndar-

hängena förbli länge helt korta. Klädda med ett gråaktigt ludd, qvar-

sitta de, sedan bladen fallit, hela vintern på de bara grenarne och

vänta tills den tid kommer, då de, såsom vi redan omtalat, kunna bli

verksamma. Bjerkandee iakttog att blomknopparna gerna borttorka då

starkare värme inträffar under blomningen (en bland orsakerna till klen

nötskörd), men att de skadas mindre af 5—6° köld. I likhet med
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andra buskar och träd, som blomma tidigt, bildar också Hasseln sina

nya rötter ("sugkärl") om hösten (Dir. Stenberg).

Hasselbusken älskar helst en någorlunda lös, mullrik jord, och den

förbättrar sjelf sin mark genom sina multnande blad, hvilka bilda en

god men mycket lätt mylla, hvilken åter underhåller många växter, som

tycka om skugga och under vintern täckas och skyddas under buskens

vissnade blad. Man kan sålunda säga att Hasseln genom sina lätt mult-

nande blad närer ängarna (prata alit: L.). — Då Hasselbusken, såsom

ofta nog sker för flera ändamål, afhugges vid roten, uppskjuter en mängd

nya skott (telningar), hvilka, då de icke skadas, bli raka, släta och

mycket användbara till käppar, tunnband, spön, korgar m, m. De

underbara slagrutorna voro på ett eget sätt växta hasselgrenar. Gam-

mal och stor hasselrot är vanligen vackert masurerad och derigenom

omtyckt till åtskilliga snickararbeten. Hos yngre stammar är veden tem-

ligen lös, men hos äldre bra nog hård, tät och seg och låter väl ar-

beta sig; den är icke särdeles hvit men lätt. Hasselveden lemnar

ypperliga kol, också till krut; om smala grenar kolas, erhåller man goda

ritkol. — Huru nötterna allmännast användas är bekant. Kärnan i goda,

väl mogna hasselnötter liknar till smak och användbarhet sötraandel, men

är oljerikare. Den olja, som den genom pressning lemnar, är luktlös,

liknar mandelolja, och är knappt sämre än den bästa "matolja". Till

finare oljefärger lärer denna olja vara lika god som valnötolja (nötolja).

De urpressade kärnorna, torkade och malda, lemna mjöl till ett smakligt

nödbröd. Skalen skola i Holland brännas (eller bränts) till en god

målarsvärta och "fnaset" kan nyttjas som sumach vid garfning. Nöt-

terna böra icke skördas förr än de äro så mogna att de kunna ned-

skakas, såsom man förr alltid brukade på Öland och Åland, Förvaras

öfver vintern bra i djupa sandgropar, med torr mossa under och öfver

och täckta med näfver, sand och torf.

En del gamle botanister (Fuchsius) kallade Hasseln Avellana

(nux silvestris), hvilken benämning Linné bibehöll såsom artnamn.

LXXVI. SALICINEiE.

1. Populiis L.

Blomskärmarne upptill breda och inskurna, bärande på den smala

basen en något köttig, helbräddad och sned skål (blomkalk). Stån-

darne omkring 8 (5—12); strängarne korta. — Träd med tegellagdt,

kådigt knopptäcke och de unga bladens kanter inrullade.
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a) Blomskärmarnc kantade racd långa, silkesartade hår.

1. Äspen
(Populiis tremula L.).

Kan bli ett tcniligen stort, ända till 50 eller 80 fots, träd med

vanligen nästan rak och teniligen jemn, nedtill stundom nästan alns-

bred stam, hvars utstående men något korta grenar bilda en trubbig,

nedtill bredare, temligen hög och gles krona. Barken är grå- eller

brunaktig (på yngre träd eller grenar mest nästan grön, mjuk, slät och

svartvärtig) och lossnar lätt. Eoten breder ut sig mycket (hos gamla

träd hela 8—12 alnar från stammen) helt nära markens yta, och har

stor benägenhet att alstra skott, så att en enda asp genom sådana kan

bilda en hel lund. Bladen äro rundade med mycket kort spets, bugt-

tandade, glatta, utväxta temligen hårda; deras skaft äro långa och

smala samt (isynnerhet upptill) plattade från sidorna, hvilket, jerate

skifvans breda form, gör att bladen äro mycket lättrörliga och nästan

ständigt dallra. Unga äro desamma rödaktiga. Blomhängena äro slaka,

brunaktiga och gråludna, 2—3 tum länga; ståndarna 5 till 8, med röda

knappar, deras blomkalk hvitaktig; märkena nästan köttröda; spirblom-

kalken är blekgrön och nästan hinnaktig. Fröen äro utomordentligt

små, och deras ymniga, lätta ull sprider dem vida omkring. — På

unga telningar (rotskott) äro bladen alldeles olika de andra, hjertlikt-

äggrunda, spetsiga, kortskaftade, håriga, större.

Växer i skogar, särdeles på något fuktig mark, på skogsängar

och skogsbackar, der den icke sällan bildar små lundar, allmän. Plan-

teras också vid byar och gårdar. — Blommar i April, Maj, innan bla-

den utslå, enligt Bjerkander redan vid 3° värme. Mognar i Juni,

Juli. Fröen ligga endast 4 eller 5 veckor i jorden innan de uppkomma.

Trädet utbildas på 30—40 år och vid 50 eller 60 nästan upphör det

att växa. Ännu uppe i Vesterbotten kan stammen bli bortåt 10 tura

i tvärskärning (skifvor från Skellefte, på Utställningen i Stockholm 1866,

höllo 7—8 tum). — Stundom (såsom vid Eåda i Vermlaud, P. C.

ArzELius, Fr. Mänt. III) äro de unga bladen beklädda med ett tätt,

hvitgrått ludd. — Utbr. genom nästan hela Europa, i Caucasien, Si-

berien.

Aspen är allmänt bekant för sina lättrörliga, nästan ständigt dall-

rande blad, på hvilka också dess artnamn häntyder. Då allt är lugnt

och stilla och de andra trädens blad orörliga, komnja icke" sällan helt

oväntadt Aspens i rörelse, ehuru vi knappt märka den svaga bris, som

åstadkommer deras dallring. "Darra som ett asplöf har derföre med

skäl blifvit ordspråk.
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Aspvirke är temligen segt men benäget att kasta sig och kan, i

brist på bättre, användas till mindre bjelkar o. d. inom hus, men duger

icke utvändigt. Deremot är det mera användbart och varaktigt till

vattenbyggnader o. d. För sin hvithet och lätthet passar det bra till

golfbräder, till blindträd i möbler, till stängsel, takstolar och takspån.

Både för siu hvithet och sin mjukhet arbetas det gerna till askar, kan-

nor, skålar, byttor, bilder m. m., och fina fruntimmershattar kunna flä-

tas af tunna och smala aspspåuor. Till breda hjullötar (för sänka mar-

ker) användes gerna aspvirke, och asp utgör det vanliga materialet till

våra tändstickor. Fröullen kan, blandad med annan ull, nyttjas till

stoppning. Späda barken och de unga qvistarna färga behörigen betadt

ylle vackert och varaktigt gult. Till bränsle kan aspved begagnas på

orter, der det är brist på annan ved. Den ger ringa värme, nästan

inga och dåliga kol, men askan kan nyttjas till lut och vid såptill-

verkning. Färska bladen ätas begärligt af alla kreatur. Till vinterfoder

böra de samlas vid midsommar eller sednare. Aspbark lärer utgöra

bäverns väsentligaste näring.

Aspen är så litet nogräknad att den kan växa i nästan hvad

jordmon som helst, ehuru den på torr och mager blir klen och små-

bladig. Trädet bör likväl icke tålas på eller nära ängar och åkrar

eller i trädgårdar, emedan det snart kan inkräkta hela marken. Om
våren "ger det söt laka". Linné karakteriserar det sålunda: arbor tre-

mula, festinans, repens, lucos constituens, equis et ovibus gråta (dar-

rande, brådväxt, rotkrypande, lundbildande, behagligt för hästar och får).

Eedan i Bauhins Pinax (1623) heter det Populus tremula. Isynnerhet

i södra Sverige är, enligt Dybeck, den sägen allmän att Frälsarens kors

varit af aspträ och att aspen derföre blifvit dömd att alltid stå med

darrande löf. Och "otaliga så kallade heliga lundar i vårt land

bestå af detta trädslag".

* P. canescens Sm. (Giäpoppeln). Förv. i Skåne och odlad upp till medlersta

Sverige.

* P. alba L. (Hvitpoppeln) likaledes.

b) Blomskärmarna glatta (eller nästan glatta).

* P. nigra L. (SvartpoiipL-lnl, med bredl triaiigellika, spetsade, mörka och glän-

sande, temligen smä blad och bred, pyramidlik krona, växer som vild i Skäue o. a. och

odlas till upp i medlersta Sverige ("Poppelpil").

* P. d il a tat a Ait. (Pyramidpoppelu), med nästan rutlika blad, mycket smal och

hög krona, odlas i sö3ra och medlersta Sverige.

* P. balsamifera L. (Balsampoppeln), med äggrunda, spetsade, trubbigt-smS-

sågade blad. Odlad och förv. i södra och medlersta Sverige.
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9. Sallx L.

Bloraskärmarua smala och hela. Blommorna kalklösa, men med

1 eller 2 (—3) små, vanligen gulaktiga, tvärtrubbiga körtlar vid basen.

Ståndarne vanligen 2, sällan 3—5; strängarne långa, raka; knapparne

mest gula. — Träd eller buskar med enkelt, icke sällan ludet knopp-

täcke och de unga bladen tegellagda, sällan med tillbakavikta kanter.

a. Egentliga Pilar (Amerinae) Pr. Hängena med bladiga

skaft; blomskärmarne blekgula. Blommorna 2-körtlade. —
Träd eller större buskar. Blad och blommor samtida.

1. Mandelpilen
(Salix amygdalina L.)

är vanligast en 5—6 alnars buske, men också än lägre, än nästan

trädlik med nära 4 tum bred stam, "den vackraste bland alla våra Pilar,

väl värd att jemföras med Mandelträdet" (Whlnb., Fa ger pil Liljebl.).

Stammens ytterbark är grå och lossnar årligen (särdeles på äldre träd);

de unga grenarne äro brungula (rödaktiga). Bladen, hvilka kunna bli

3 till 4 tum långa och stundom turasbreda, äro lansettlika, sågade,

glatta och under vanligen isgrå (genom hvitaktiga körtlar mellan de

mörkare ådrorna: Whlnb.). Hängena äro alldeles glatta, 2—3 tum

långa, ståndarblommornas smala; ståndarne 3 (o: S. triandra L.).

Växer på sandiga eller grusiga, helst låga och inskurna, elf- och

åstränder i norra och medlersta Sverige (samt vid Omberg), störst och

ymnigast vid Angermanna-ån (med Klådriset), Dal- och Klarelfven. —
Blommar i Maj, Juni. — Bladen omvexla än smalare, mera jemnbreda

(under nästan gröna), än (i de högre bergstrakterna) små och nästan

elliptiska, än stora, aflångt lansettlika och långspetsade (vid flodernas

nedre lopp och odlad i södra Sverige: Fr.). — Utbr. nästan hela Eu-

ropa (undant. Italiens och Greklands öar, Turkiet); Caucasien, Siberien.

Mandelpilen — en bland de utmärktaste arterna i hela slägtet

— är ännu icke mycket odlad, men förtjenar odling i stort såsom va-

rande särdeles både vacker och tjenlig till häckar eller alléer, helst vid

vatten. Dessutom leranar den ypperliga tunnband (hvadan också den

i Skåne o. a. lärer kallas Bandpil) och foder åt den mindre hornbo-

skapen. Då den växer som träd, har den sköra smågrenar. De unga

grenarne lukta och smaka nästan som bittermandel, icke sammandra-

gande som de flesta andra Pilars, — kanske det bästa kina-surrogat

(Whlnb.). — Eedan O. Eudbeck d. y. anmärkte och lät måla denna

art under sin lappska resa (1695).

Nyman. Sv. Fanerog. TI.
•'"
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2. Jolstern
(Salix pentandra L.)

blir mera sällan ett träd med omkring 10 tura bred stam utan är

vanligast en 3—5 alnars buske eller ett litet träd, som har gul- eller

rödaktiga och klibbiga unga grenar och strax de utslå likaledes klib-

biga, gulaktiga blad. Bladen äro lansettlikt-elliptiska eller -omvändt-

äggrunda med smal spets, tätt körtelsågade, äldre ofvanpå rent gröna

och glänsande glatta, under gulgröna uied mörkare ådror. Blomskär-

marne äro håriga utom upptill; ståndarne omkring 5 (3— 8, stundom

10), hvarigenom hängena bli särdeles guldgula och täta. — Bladen bli

med tiden mera gulaktiga än de .nudra arternas och deras sågtänder

utsvetta i spetsen ett gult lim, hvarigenom då man pressar växten

mellan papper, på detta uppkomma lika många gula punkter som bla-

den ha tänder (L.).

Växer på fuktig mark, i kärr och skogsängar, vid bäckar, temli-

gen allmän; såsom större träd (med rnera spetsade blad) mest i våra

nordliga trakter; annars vanligen buskartad, stundom endast 1—2 alnar

och småbladig. Norrland tyckes vara Jolsterns egentliga hem ; den blir

der allmänt ett större, mer än manstjockt träd (Whlnb.). — Blommar

i Maj, Juni, sednare än de andra Pilarna. Mognar i Aug., Sept. —
Förekommer stundom med tvåkönade, tvåståndrade blommor (o: S. her-

raaphroditica L.), stundom med 4-ståndrade (o: S. tetrandra L. Oel.-

Res.). Den sednare har lansettlikt-ovala, (något snedt och temligen

långt) spetsade blad (Fr. H. N.). — Utbr. genom Europa (utom Por-

tugal, Spanien, Italiens öar, Grekland, Turkiet); i Caucasien, Siberieu,

på Kamtschatka, Island.

Jolstern har behaglig lukt och är väl den vackraste bland de all-

männare Pilarterna, särdeles såsom träd, då den med sina glänsande

och stadiga blad kan påminna om söden,s Citrus-arter. Dertill är den

ganska nyttig eller användbar. Det som isynnerhet gör den märklig i

ekonomiskt hänseende, är det bomulls-surrogat den lemnar i riklig mängd

och hvarför den kallats Svenska Bomullsträdet. Då de mogna frö-

husen uppspricka, uttränger, spänstigt pösande, fröens ymniga ull lik-

som på bomullsväxten. Denna särdeles rikliga ull kan, blandad med

bomull, användas till spanad (garn), stoppning, vadd och vekar m. m.

eller med dun till sängkläder. Med skäl har således denna ull, hos

Jolstern ymnigare än hos andra arter, kallats Svensk Bomull, om hvars

vinnande och beredning Westbeck och Jernefelt, 1745 och 1749, för-

fattade särskilda afhandlingar. — Barken, särdeles hos unga, 2—3 års,

grenar, är besk och sammandragande och, intagen såsom pulver, verksam

mot frossor (o: Cortex Salicis Pharm.). Till att bereda klipping tjenar
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den lika väl som Sälgbark, liksom den i allmänhet jerate sådan och

andra arters bark kan användas såsom {^i^arfärane vid skinnberedning.

Veden är böjlig, något hårdare än andra Pilars och duglig till slöjd

;

antänd sprakar den mer än granved. — De årsgamla qvistarna lemna

goda bandvidjor. Bladen ätas färska af alla kreatur och torkade af

en del. På landet nyttjas du också till gulfärgning sedan tyget förut

betats med alun och vinsten; med något hit dertill blir färgen vack-

rare. Emedan blommorna äro senare än de andra arternas, är växten

vigtig för biodlare. — Jolstern är, liksom Pilarne i allmänhet, lätt

att plantera; man behöfver blott nedsätta qvistar på tjenliga ställen. Be-

hörigen vårdad, kan den bli ett stort och vackert träd och är då en

prydnad i parker. Den kallas, i olika trakter, Jälster (Småland), Hil-

ster, Halster, Vilster (Svearike), Vekar (Vesterg.) m. m.

* Salix cuspidata Schultz (Spetspilen), en hybrid mellan Jolsteru och Skör-

])ileM, är utmärkt i ekonomiskt hänseende, ehuru den hos oss ännu icke odlats i stort.

På danska öai^ne hra- den duremot alldeles utträngt Skurpilen (Fr.).

3. Skörpileo
(Salix fragil is L.)

blir van'igen ett medelstort eller tämligen högt träd, och har, åtmin-

stone såsom odladt, nästan rätvinkligt (nära 90°) utspärrade grenar;

smågrenar och qvistar äro mycket sköra i lederna (invid hvilka de sed-

nare äro något utsvällda), så att de lätt bräckas (o: Knäckepil), hva-

dan de icke sällan lösryckas af vinden, slå rot på stränderna och så-

lunda bilda nya träd. Bladen äro lansettlika med sned spets, sågade,

slutligen glatta och under vanligen blågrå (men variera blekt gröna),

stora, 3—5 tum långa, icke sällan nära tumsbreda. Blomhängena äro

teraligen slaka, 2—2^ tum långa. Ståndarne äro vanligen 2, endast

stundom 3 eller 4.

Växer mest på stränder, våta ängar och vid vägar (allmänt plan-

terad), i södra och raedlersta Sverige. — Blommar i Maj. Mognar

kring midsommar, men honträdet är sällsynt, — Lärer "in provinciis

montanis v.c. Smolandia" (Fr.) variera med smalare, jemnt spetsade blad

och hängande, mindre sköra qvistar. — Utbr. nästan hela Europa, Cau-

casien, Mindre Asien, Siberien.

Skörpilen är troligen den längst bekanta bland de odlade Pil-

arterna och den som lättast sprides. Den är ganska snabbväxt men

har — utom till vedbrand på skoglösa orter — mindre värde än de

båda nästa arterna och uttränges säkerligen af dera med tiden. Som

trädet är skört motstår det icke bra stormar, och med sina glesa grenar

ger det icke mycket skydd. Meu till häckar, som böra hållas låga, är
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det tjenligt. Barken är ganska användbar såsom garfärane vid läderbered-

ning och skall i England anses t. o. m. bättre än ekbark. Tagen af

unga grenar och nyttjad på samma sätt som kina, har den också visat

sig verksara i frossa. Under sin blomning är trädet en bland biens

rikaste honingskällor.

Skörpilen planteras mycket lätt genom sättqvistar och -störar på

fuktiga ställen, såsom vid diken eller utmed vägar, och den växer fortare

än Hvitpilen. Till plantering bör man alltid välja hanträd. Den tål

bra toppning, och hos toppade träd tillväxer stammen nästan endast på

bredden, så att den kan bli hela alnen i tvärlinie, men mest ihålig,

såsom man icke sällan ser på gamla, starkt topphuggna träd. På

skoglösa orter kan sålunda Skörpilen för sin snabba växt med fördel

odlas till bränsle o. d., särdeles som knappt något träd är mindre öra-

tåligt för topp- och grenhuggning än Skörpilen. För sina vanligen

grönaktiga smågrenar kallas den också stundom (t. ex. i Skåne) Grön-

pil. Redan i Linnés Skåne-Resa (sid. 200) anmärkas skillnaden mel-

lan denna och den i Skåne lika allmänna om icke allmännare Hvit-

pilen (Malmö), och redan i Bauhins Pinax (1623) benämnes denna Pil

Salix fragilis.

* Salix v il' i cl is Fr. (Grönpilen) har mera uppräta grenar (de bilda omkring 60"

vinkel), smärta, nästan icke sköra smågrenar, smalt-lansettlika, rakspetsade, alldeles gröna

blad. — Växer spridd i södra och raedlersta Sverige (till Stockholm). Blommar 14

dagar tidigare än Hvitpilen och är härdigare än denna (Fr.). Hybrid mellan den-

samma och Skurpileu (Ands)

4. Hvitpilen
(Salix alba L.)

kan bli ett tämligen stort träd och har mera uppräta (i omkring 35

vinkel utstående), längre och segare smågrenar än Skörpilen. Bladen

äro vanligen lansettlika, 2—3 tum långa, ^—| tum breda, spetsade,

småsågade, vanligen på båda sidor eller åtminstone på den undre hvit-

aktigt silkeshåriga. Hängena äro mindre än Skörpilens, icke sällan kor-

tare än stödbladen. Ståndarne mycket sällan 3 eller 4; knapparna

mörkgula. Fröhusen rent gröna, trubbiga.

Växer vid stränder, vägar och gårdar i södra och raedlersta Sve-

rige, men alltid eller nästan alltid endast planterad eller förvildad. —
Blommar i Maj. Mognar i Juli. — Har stundom (såsom vid Stock-

holm) alldeles glatta och gröna blad. — Utbr. Europa (utom det allra

nordligaste), i Caucasien, Siberien, Mindre Asien, Persien, Syrien, Al-

gerien.

Hvitpilen blir i allmänhet den största eller åtminstone den högsta

bland våra Pilarter. Med sitt rika, på en gång både gröna och hvita.
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bladverk på för vinden svigtande grenar, är den en ganska vacker art

och gör genom sin gråaktiga grönska en behaglig brytning i ett land-

skaps trädsceneri. Som Hvitpilen, liksom Pilarna i allmänhet, växer

fort och dertill har sega grenar, är den bra att plantera der man vill

ha skydd och lugn, till häckar o. d., samt blir ett vackert alléträd då

den ej toppas mycket; också är den mångenstädes i södra Sverige,

isynnerhet på skånska slätten, kanske den allmännaste Pilen, Barken

utgör ett ypperligt garfämne vid läder- och skinnberedning; de berömda

skånska klippingsskinnen beredas mest med detta träds bark. Prof. Acrel

rekommenderade mycket ung Hvitpils-bark mot frossa i stället för kina-

bark (Liljebl. Flora). Dessutom färgar barken, vid olika behandling,

kanelbrunt eller nästan blodrödt. Blommorna "äro för bien en härlig-

het först om våren". Bladen ätas gerna af kreaturen. — Linnés Flora

Suecica upptager Hvitpilen endast som skånsk ("Habitat in Scania au-

strali passim") och Bauhins Pinax (1623) såsom Salix vulgaris alba

arborescens.

b. Viror (Helices) Fr. Hängena vanligen utan skaft, men

med små bladlika skärmblad; blomskärmarne svartaktiga.

Blommorna 1-körtlade. — Större buskar med tidig, bladlös

blomning. Ståndarsträngarna sammanväxta (o: blommorna

skenbart 1-ståndrade); knapparna slutligen svartnande.

5. Rödviran eiier Rödvidet
(Salix purpurea L.)

är vanligen en nära 3 alnars buske med särdeles långa och smala,

smidiga grenar (vidjor), hvilkas bark vanligen (isynnerhet om våren) är

nästan purpurröd; på äldre stammar är barken gråaktig. Bladen äro

lansettlikt-jemnbreda, något bredare och -sågade upptill, glatta och un-

der isgrå, icke sällan nästan motsatta. Blomhängena endast omkring

turaslånga, grå-, svart- och rödaktiga. Ståndarknapparna äro innan de

uppbiista röda, sedan gula, och svartna slutligen.

Yäxer på stränder och annan fuktig mark i Skåne (der den all-

mänt planteras), Halland (och Blekinge), men icke ursprunglig om icke

på ett eller annat ställe i Skåne (ståndarbusken knappt sedd i Sverige).

F. ö. odlad här och der i södra och medlersta Sverige. — Blommar i

Maj. — Har en underart med gulaktig bark och nära dubbelt större

blomhängen (o: S. Helix L.). Denna odlas stundom i Skåne och är

enligt Fries egentligen stamarten, men den andra uppkommen genom

odling. — Utbr. nästan hela Europa, Algerien, Caucasien, Siberien,

Island.
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Rödvivan (kallas också Eödpil) har, isyuuerhet dä den vÉixer pä

bördig och fuktig mark, länga, smala och ganska smidiga vidjor, hvilka i

Skåne användas till flera ändaniäl, liksom de utgöra det bästa materialet

till finare korgar, hattar m. ra. Inuerbarken är citrongul och egendomligt

bitter (frossmedel). Busken är ypperlig till häckar på eller vid jord-

vallar och stränder, hvilka den binder. — Linné beskrifver Rödviran i

Skåne-Eesan (sid. 252) och anmärker att knoppen är enskalig och inne-

sluter tre blad, hvilka stå med kanten åt qvisten. I Flora Suecica

säger han den vara inkommen i nyare tider.

* Salix rubra Huds odlas i Skåne, Blekinge, Vestergötland o. a., men obetyd-

ligt emedan den är ömtåligare äu föregående art ehuru bättre till korgmakeri-arbeteu

o. d. — Fr. Mänt. I (1832).

c. Videpilar (Vetrices) Fr. Hängena vanligen oskaftade och

bladlösa (eller nästan bladlösa); blomskärmarne mest svart-

aktiga, hvadan spirblomhängena merendels grön- och grå-

aktiga. Blomkörtlarna ensamma. Stift och märken långa,

smala, lossnande. — Träd eller buskar.

Ca Ullpilar (Fr.). Buskar eller träd med mycket håriga och

vanligen tidiga häugen, hvilkas knoppar äro mycket stora

och ha mösslikt täckskal.

C. Daggpilen
(Salix (laplinoidcs Vill.)

är en större buske (eller ett litet träd) med glatta, glänsande brun-

violetta eller mörkt purpurröda, åtminstone torra blådaggiga qvistar med

gul innerbark, lansettlika, sågade, glatta, mörkgröna blad och nära 2

tum långa, tjocka hängen, hvilkas knopptäcke lossnar nästan redan un-

der vintern; blomskärmarne hos de unga hängena täckt rosenröda i

spetsen.

Växer i Dalarne vid Dalelfven, nära Mora kyrka, och i Vermland

vid Klarelfven från Dalby socken nedåt. — Blommar i April (Maj),

innan bladen utslå, nästan omkring 14 dagar tidigare än alla våra

andra Pil-arter. — Utbr. nästan endast medlersta Europa, Norge, Verm-

land, Dalarne, medlersta Ryssland.

Denna vackra art namnes första gången, som svensk, i Fries' af-

handling om Svenska Pilarterna i Botaniska Notiser för 1840. Han

hade först erhållit den "i en samling blommande pilqvistar meddelade

af Herr Notarien Claesson", frän Dalarne. I Veimland upptäcktes den

vid Carlstad 1849 af Agardh d. ä., som i Botaniska Notiser för samma

år lerauade en intressant berättelse om sin upptäckt, med beskrifuing



247

pä busken (S. daphnoides iiorvegica) och anmärkningar till dess karak-

teristik. Så anmärkte har; bland annat att busken sakuade blå dagg,

men erhöll den på exemplar som torkades i lindrig press; att de unga

hängena äro så hvitludna att de nästan likna Eriophorum-ax (luden-

heten uppkommande genom de långhåriga blomskärraarna) under det

fruktämnet, liksom hos Ullpilen, är alldeles glatt; att de båda ståndarne

äro sammanväxta nedtill.

* Siilix acLitifolia W. (Sputsbladiija Daggpilen), är ett träd med smala, slaka

grenar och sinalt-lansettlika blad. — Växer (ursprungligen planterad) pä några ställen i

södra och iiirdlei'sta Sverige. Blonunar också mycket tidigt. — Kan hos oss ersätta

Tårpilen (S. babylouica) och bör ej saknas i någon lustpark [Fv.].

7. Ullpilen

(Salix lanata L.)

är en temligen vresig, i sin medel-region omkring 2 alnar hög fjell-

buske (längre ned på eller under ijellen kan den bli 3 alnar eller

högre; högre upp blir den endast ahishög eller mindre) med m. e. m.

uUhäriga, bruna qvistar, ovala eller nästan rundade, vanligen nära tums-

breda, m. e. m. hvitulliga blad med under något gropigt ådernät, och

stora, långt- och glänsande- gul- eller gråludna, med bladen samtida

(stundom något tidigare) hängen ; fröhusen, i början dolda inom hän-

gets guldhår, bli slutligen 4—4| liuier långa och äro då de största

bland våra Pil-arters.

Växer på och nedom fjellen, isynnerhet i Lappland, mest bildande

omkring 2 alnar höga dungar invid björkgränsen, der den också är

vackrast, ulligast och bäst guldglänsande (Whlnb.), varande busken en

utmärkt prydnad för fjellen då (i Juni) den under blomningen och

blad utvecklingen lyser alldeles guldgul. Omvexlar (särdeles nedom fjellen)

med glatta eller nästan glatta blad. — Utbr. Island, Skottland, Skandi-

navien, Samojedien.

Ullpilen är, säger Wahlenberg, som beskrifver den i sin Flora

Lapponica, säkerligen den skönaste Pil i Sverige om icke i hela verl-

den, och detta till nästan alla sina delar. Gyldene och utomordentligt

glänsande, fingerstora hängen lysa från grenspetsarue, hvartill komma

de unga guld- och silfverglänsande bladen. Dess hängen äro honings-

rikare än någon annan Pils — brutna åstadkomma de en sockersraak

i munnen — , hvadan också fjellens bin flitigt suga dem. Frän stipel-

körtlar — stundom också från bladkörtlar — utsöndrar busken en

gnmmivätska, hvilken fläckar det papper man begagnar till växtens tork-

ning. Grenar och smågrenar äro vridna. Bladen aro vanligen så starkt

hvitulliga att nästan hela busken synes hvit. Egeu är Ullpilen onkså
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deruti, "att huru högt den står pä fjellen, så utskickar den sina guld-

gula ax ganska tidigt, liksom upphemtande solens gyllene strålar bland

snö och is". På samma sätt är det i Lappland icke ovanligt också

med andra Pilar, att de upptill "lysa guldgula af blomning medan djupa

snöbäddar ännu betäcka marken och deras rötter, en i högsta grad

lappländsk syn, som kan väcka beundran öfver ljusets makt öfver vinter-

kölden". Men så inträffar också i dessa trakter midsommaren (somraar-

solståudet) innan våren kommit, sä att det mesta solljuset äger rum

medan ännu vintern, om ock icke i all sin stränghet, räcker. Whlnb.

Linné upptäckte denna högst utmärkta, uteslutande nordiska, art

i Lappland (1732), men lemnade icke någon egentlig beskrifning på

densamma, liksom h?n vid sina nya Pil-aiter i allmänhet uppehåller sig

mest endast vid bladen och deras olikheter.

8. Lappilen
(Salix Lappunum L.)

är en omkring 3 (2—4) alnars buske, vanligen med svartaktiga qvistar,

spetsadt-lansettlika eller -ovala, åtminstone på undre sidan glänsande-

hvitludna, skrynkliga, 2—3 tum långa och omkring ^ tum breda blad

samt långt- och glänsande-hvitludna, mycket tidiga hängen.

Växer i skogskärr i norra och medlersta Sverige till ned i Öster-

götland, men sällsynt söder om Helsingland; ymnigast är den i Norr-

lands och Lapplands djupa dykärr (o: S. Ii mosa Whlnb.). — Blommar

i Maj, Juni. — Oravexlar med mindre håriga, stundom nära glatta,

blad. Bildar dessutom, särdeles i Norrland, Dalarne och Vestmanland,

en underart (Fr.) med bredare, mera äggrunda eller nästan elliptiska,

under snöhvitt silkeshåriga, äldre släta, alltid mjuka, vid torkning icke

svartnande blad, hvilken Linné både i Flora Lapponica och Suecica

upptager såsom egen art och i sitt herbarium, enligt C. Hartman, kal-

lar S. arenaria. Hos den egentliga arten äro de äldre bladen styfva,

mörkgröna och fårade på öfre sidan, pä den undre klädde med tjockt,

intrassladt ludd, svartnande vid torkning (Fr.).

Bland de Pilarter, hvilka O. Rudbeck anmärkte och lät måla un-

der sin lappska resa (1695), är enligt hvad Hartman upplyst också

denna vanliga Lappil, och lludbecks figur, som citeras af Linné både

i hans Flora Lapponica och Flora Suecica, bestyrker således att denna

art är Linnés Salix Lapponura. Wahlenberg beskref arten närmare i

sin Flora Lapponica men under ett nytt namn, Salix Ii mosa, emedan

han ansåg S. Lapponum L. höra såsom varietet till S. glauca och att

namnet S. arenaria icke kunde användas. — Arten tillhör både norra

och medlersta Europa samt Island, Skottland och norra Italien.
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* Salix canesceus Fr. växer i Lappland och Norrland och är en högre, stun-

dom trädlik bitske med afliiiigl-lansetllika, graulligt-ludna (särdeles under; men glanslösa

blad. Enligt Hartman målades under Kudbccks resa till Lappland också denna art,

hvilken i Linnés Flora Lapponica upptages, med Rudbecks citat, såsom egen (n:o 367),

men i Flora Suec. indrages såsom varietet under S. caprea. S. Laestadiana Htn. är

en underart (Fr.).

c.b. Band pilar (Fr.). Höga buskar, sällan träd, med de unga

grenarne mycket långa, raka och sega. Hängena något ti-

digare än, stundom samtida med de långa och smala bladen.

il. Gula Bandpilen
(Salix undulata Ehrh.)

är ett litet träd eller en större buske med smalt-lansettlika, långt spet-

sade, tätt-småsågade, glänsande-glatta, i kanten vanligen vågiga, 3—

4

tum långa, omkring 1 tum breda blad och ludna, gulaktiga (blekgula)

hängen, hvilka äro samtida med bladen; (ståndare 3).

Växer vid stränder, mycket spridd och ursprungligen planterad

(odlas här och der), i södra och medlersta Sverige, men endast hon-

busken. — Blommar i Maj. — Utbr. England, Holland, norra Tysk-

land, Frankrike.

Också denna art är ganska tjenlig till häckar, isynnerhet vid

stränder, emedan den växer i sjelfva vattnet. Den lemnar dessutom

goda vidjor och band. — Fr. Mänt. I (1832), med den smalbladigare

underarten S. hippophaefolia Thuill., som också stundom odlas. Den

sistnämnde anser Andersson stå närmare Korgpilen (nästa art), mellan

hvilken och Mandelpilen hela denna art (S. undulata) lärer vara hybrid.

10. Vanliga Bandpilen dier Korgpilen
(Salix viminaiia L.)

blir stundom ett temligen stort träd, men vanligare endast en buske,

och har uppräta, nästan enkla grenar, gulaktiga qvistar, nästan jemn-

breda, spetsade, under glänsande hvitaktigt-silkesludna, i kanten (särde-

les yngre) tillbakavikta, slutligen 4—6 tum långa, men endast omkring

i tura breda blad (de längsta inom slägtet) och långa, smala hängen.

Växer på stränder o. a. vid byar och städer i södra Sverige, men

ursprungligen planterad; dessutom odlad här och der till upp i med-

lersta Sverige. — Blommar i April, Maj, innan bladen utslå. — Utbr.

nästan hela Europa; Caucasien.

Denna Pil-art, som enligt Fries kom till Sverige mot medlet på

1700-talet, var ännu i början på värt århundrade temligen sällsynt,

men är nu i Skåne o. a. den på jordvallar, kring åkrar, på sandiga
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stränder o. d. allmännast planterade arten. Det är en smidio' och ly-

dig buske (Frutex obsequiosus L.), sora rued sina talrika vidjor bildar

goda (täta) skyddshäckar; kan också planteras vid lusthus o. d. i träd-

gårdar. De ganska långa, raka och smidiga unga grenarna (vidjorna)

passa särdeles bra till tunnband och större korgar, hvadan busken be-

nämnes Band- eller Korgpil; annars kallas den också Tysk Pil, Tysk

Bandpil. Korgpilen är utomordentligt snabbväxt, — på 3 år icke

sällan uppnående 3 famnars höjd, så att ingen bland våra buskar växer

fortare, högre eller lättare (L. Frutet. Suec). Den kan derföre "skattas"

hvart 3:e—5:e år (tidigt om våren). — Planteras, liksom Pilar i allmän-

het, lätt med sättqvistar, hvilka nedstickas 8—10 tum djupt i behöri-

gen beredd, helst lös och sidländ mark.

* Saiix moJlissima Ehrh. (Gröna Bandpilen) blir i allniänhet lägre än Vanliga

Bandpilen och har rödaktiga, smidiga qvistar och nästan jemnbreda, spetsade, glesfc

körtelnaggade, grågröna och under svagt håriga (slutligen näslan glatta), 4 tum långa

och nära 1/2 tum breda blad och långt håriga, utmiirkt mjuka hängen. Blommar i

April, Maj, innan bladen utslå. Planterad på några ställen i Skåne. Utomlands odlss

den till häckar och korgarbelen. — Fr. Nov.

* Salix lanceolata Fr. (Holländska Bandjjilen), ett litet träd eller en högre

buske med spetsadt-lansetllika, under lätt (slutligen ulligt) silkesludna blad, odlas nu i

södra Sverige nästan lika allmänt som Korgpilen, isynnerhet till häckar enligt Feies,

som tror att den pä 1700-talet kommit från Archaugel till Holland och så till Sverige.

Den är mindre smidig än de båda föregående, men växer hastigare och lemnar, upp-

dragen som buske, de bästa tunnband. — Fr. Nov.

* Salix Smilhiana W. (Engelska BandpilciO, som mycket liknar den Holländ-

ska, har i sednare tider S])ritt sig frän England, men lärer vara ursprunglig i Schweiz,

(Fr.).

d. V iden (Capreee) Fr. Hängena vanligen med korta eller

inga skaft, utan eller nästan utan skärmblad; spirhängena

mest grön- eller gråaktiga. Blorakörtlarna ensamma. ,Stift

och märken vanligen korta, varaktiga. — Träd eller buskar.

il. Sälgen
(Salix caprea L.)

blir med skyddadt läge icke sällan ett temligen högt träd (30—40 fot,

raed 5—10 tum bred stam och då störst bland våra vanliga Pilar) och

har askgrå, temligen regelbundet sprickig bark, grå- eller brunaktiga,

glatta smågrenar och knoppar, vanligen äggrundt- eller omvändt ägg-

rundt-ovala, svagt naggade eller glest sågade, ofvan mörkgröna, under

gråludna (unga alldeles ulligt ludna och gråaktiga, starkt nätådriga och

skrynkliga), icke sällan nära 2 tum breda, långskaftade blad (in petiolis
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elougatis fluctuautia Wlilub.) och, isynnerhet under blomningen, korta

och tjocka hängen ; stiftet mycket kort.

Växer mest pä torrare, stenigare skogsängar, i allmänhet på hår-

dare och torrare mark än de andra Videna, allm. På torrare ängsmark

eller sådan med något fuktig lerbotten, helst i skogskanter, växer den

bäst; på sank mark häller den sig i allmänhet mera buskartad. Blir

ännu i Lappland icke sällan ett stort träd. — Blommar redan i April

(Maj), tidigast bland alla våra Viden, och pä bladlösa qvistar. Mognar

i Juni (tidigare än de flesta andra Filar). — Omvexlar än träd- än

buskartad; i fjellen en låg buske med utbredda grenar och små (tums-

länga), slutligen glatta blad. Annars äro bladen vanligen 2—4 tum

långa och 1—2 tum breda. De variera mellan äggrunda (stundom

med hjertlik bas) och lansettlika och omvändt-äggrunda eller rundade

och äro ibland nästan helbräddade. S. silesiaca Yr. Mänt. är också

enligt Andersson endast en varietet med tuuna, bredt-lansettlika (all-

deles ovala) blad. — Utbr. Europa, Caucasien, Persien, Mindre Asien,

Siberien.

Sälgen sväller mycket tidigt, pä de årsgamla grenarna, sina blom-

knoppar, väl täckta med ett enda stort, nästan toppmösslikt, brunt och

liksom fernissadt fjäll, som utmärkt tätt sluter kring knoppen och skyd-

dar den under vintern. Men knappt är denna årstid slut, förr än

nämnde mössa lossnar och affaller och man pä somliga Sälgträds- eller

-buskars silkesludna hängen ser utträda talrika ståndare, hvilka tillväxa

och utbildas mycket hastigt, helst vid solsken. Deras mjöl (pollen) är

tungt och klibbigt och kan icke lätt spridas medelst vinden; men in-

sekterna sörja för spridningen. Också ser man ständigt surrande svär-

mar bland Sälg-hängena, liksom insekternas framkomst i allmänhet sam-

manträffar med de tidigaste Pilarnas blomning, med det vaknande lif-

vet i de sedan länge tysta skogarna.

Sälgens ved är hvit, lätt och teraligen seg; ehuru mjuk är den

likväl bättre än Pil-arternas i allmänhet, så att den kan duga till åtskillig

slöjd, mindre möbler o. d., särdeles som den låter polera och betsa sig.

Till strykspån för knifvar och liar är den mycket tjeulig i anseende

till sin mjukhet. Barken är ypperlig att garfva skinn med, och de

bästa skånska klippings-skiunen (till handskar) beredas väsentligen med

sälgbark. Den användes också, ensam eller med albark, till svart färg

för både ylle och linne; också till lädersvärta. Bladen ätas af krea-

turen, helst hornboskapen, och de anses vara ett bättre foder än andra

"Videarters blad. Från blomhängena hemta bien under vårens tidigare

del sin mesta näring och föda för larverna. Fröullen kan nyttjas i

likhet med Jolsterns. För öfrigt är Sälgen bra till häckar på något
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torrare mark och skadar eller hindrar icke gräsväxten. Den kallas i

Skåne Sall, i Småland Sälle, och allmogen benämner vanligen blom-

hängena Palmer (efter Palmsöndagen, Fr.).

* Salix grandifolia Fr. har aflångt-omvändt-äggrunda blad, samtida, något

bladiga hängen, och växer i Lappland. — Enligt Anderssons Monographia Salicum är

vår växt endast en form af deu vanliga Sälgen och icke samma Pil, som utomlands är

bekant under namnet S. grandifolia (Ser.).

12. Gråvidet
(Salix cinerea L.)

är merendels en 3—6 alnars buske med temligen uppräta grenar och

långa, nästan enkla, (jemte knopparne) gråludna smågrenar. Bladen äro

vanligen 2—3 tum långa, lansettlikt-omvändt-äggrunda, upptill glest och

vågigt sågade, gråaktiga och under ludna (hvitare), yngre starkt nät-

ådriga, skrynkliga och vanligen gråaktigt-uUiga. Hängena temligen stora;

stiftet mycket kort.

Växer på våta ängar, i fuktiga skogar, kärr eller vid stränder o. s. v.,

allm., men blir sparsammare mot norden och saknas nästan i Lappland.

— Blommar i April, Maj, på bar qvist. — Omvexlar icke sällan med

trubbigare, nästan omvändt-äggrunda, alldeles platta blad, samt med

tunnare och nästan gröna sådana. — Utbr. geuom nästan hela Europa;

i Mindre Asien, norra Persien, Caucasien, Siberien, på Kamtschatka.

De gråaktiga dungar, som Gråvidet gerna bildar kring stränder

och kärr, göra dessa just icke vackrare, men bereda dock någon om-

vexling. Dess bark skall anses nästan lika god som sälgbark till klip-

pings beredning. Blommorna besökas, liksom andra Pilarters, mycket

af bin. Kreaturen beta bladen. På sådana sidlända marker, som man

vill odla, blir busken icke sällan besvärlig genom sina starka rötter. —
Arten varierar mycket till bladen, hvilka än äro öfver tumsbreda, om-

vändt-äggrunda (stundom något bjertlikt), än smalare och mera spet-

sade; än nästan helbräddade och än tydligt sågade; stundom bli de

nästan alldeles gröna. Busken blir stundom helt lågväxt, med endast

i tum långa blad, icke olik nästa art (Bandvidet).

* Salix holosericea W. med smalt lausettlika, spetsade, nära !2 eller 3 tum

långa och 1/2 tum breda blad, växer (planterad) på ett eller annat ställe i Söderman-

land och Nerike.

13. Bandvidet, IHarkvidet
(Salix aurita L.)

är vanligen en 3 (—5) alnars eller lägre, spärradt-krokgrenig men

temligen smärt buske med brunaktiga, glatta qvistar och knoppar. Bla-

den äro merendels omvändt-äggrunda med kort, nedkrökt spets, glest
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vågtandade, tunna (särdeles som yngre) och genora det starka ådernätet

gropigt-skrynkliga, sraåhåriga och under gråludna, teraligen små (högst

tumslånga); stiplerna vanligen stora, nästan öronlika (hvadan artnamnet),

men saknas stundom. Hängena merendels dubbelt mindre än hos Grå-

videt. Fröhuset är kortare, tätludnare; stiftet helt kort.

Växer mest i skogskärr och på våta skogsängar eller betesmarker,

allmän eller tämligen allmän ända upp i det nedre Lappland. — Blom-

mar i April, Maj, innan bladen utslå. — Utbr. Europa troligen undant.

Portugal, Italien och Grekland; i Caucasien, Siberien.

Också Bandvidet varierar betydligt, isynnerhet till storlek och blad;

än högväxt med glesare och rakare grenar, bredare blad, icke sällan

med intryckt spets; än är det en helt måttlig buske med talrika och

spärrade grenar, tunglikt-omvändt-äggrunda eller -lansettlika blad; äu

också en liten, mycket och vresigt grenig buske med endast ^ tum

långa blad. Bladen äro på soliga stränder och andra öppna ställen

under gråludna, men på skuggiga bli de gerna nästan eller slutligen

alldeles glatta. — Landtmannen nyttjar mångenstädes (nemligen der

Bandpilar ej odlas) buskens unga, smidiga grenar allmänt till vidjor att

binda med, till tunnband, korgar o. d., hvadan benämningen Bandvide.

I Småland samlas barken mycket till läderberedning (Fr.).

* Salix ambigua Ehrh. växer i södra och medlersta Sverige bland S. aurita

och S. repens, uiellau hvilka deu är hybrid, liknande äu den ena äu deu andra; dä den

mest liknar den sednare lärcr deu vara S. plicata Fr.

14. Risvidet
(Salix livida Whlnb.)

blir vanligen en endast omkring |— 1 alns buske med utbredda grenar

och klarbruna, glatta qvistar och knoppar. Bladen äro merendels dub-

belt mindre än Bandvidets, mycket unga något skrynkliga eller veckade,

äldre släta, vanligen glatta och under ra. e. m. blygrå (livida), tunna,

ra. e. m. ovala. Hängena äro nästan samtida med bladen och hafva

vanligen korta, m. e. m. bladiga skaft; spirhängena glesa, fröhusen

mycket smala, stiftet kort.

Växer allmän i Lappland och de andra nordligare landskaperna,

men i de öfriga endast spridd, t. ex. vid Upsala, på Omberg och

Kinnekulle, i vestra Småland, i Skåne vid Asum, Helgeå o. a. — Blom-

mar mest i Maj. — Utbr. Skandinavien, Skottland, Schlesieu, Ost-

Preussen, Galizien, Ryssland, Siberien.

Under det Markvidet blir mindre allmänt mot norden, är det

tvertom med denna art, hvilken der har sitt egentliga hem. Sådant

vi nyss skildrat Eisvidet tillhör det egentligen Lapplands och Norr-
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lands skogstrakter, der det blir vackrast och icke sällan växer på nå-

got torra ställen (Wlilnb.); men saknas icke heller på fuktiga skogsängar

i landets andra delar (o: S. bicolor Fr. Nov.), ehuru det mot södern i

allmänhet blir både sällsyntare och mindre, så att det icke sällan lik-

nar ett litet Krypvide i växsätt; i sitt nordliga hem (Norrland och

Lappland) är det mera upprätt med gulaktiga, mycket utspärrade gre-

nar och, särdeles yngre, något gulgrå blad, bådadera alldeles glatta och

slutligen nästan glänsande. Detta är den egentliga S. livida, den som

enligt Hartman är O. Rudbecks (origin. måln. och Index) S. alpina

myrti folio (Salix n. 356 L. Fl. Lapp. S. arbuscula y L. Fl. Suec).

Men i det nordligare Lappland och i fjclltrakter uppträder Risvidet

med större, tnmslänga eller längre, m. e. m. (åtminstone pä undre si-

dan) gråludna blad, och blir der i lundar och vid subalpina stränder

en icke sällan manshög buske, i utseende icke olik Gråvidet men med

slaka och äldre nästan glatta blad; deremot då den, såsom stundom

händer (Whlnb.), uppstiger på sjclfva fjellen, blir den nedtryckt till

marken och mycket gråluden. 1 sistnämnde skepnad utgör den, enligt

Feies och Hartman, Salix depressa L. Fl. Suec, också (Htn) enligt

den bland O. Rudbecks växtmålningar varande figur, hvilken Linné i

Flora Lapponica citerar till Salix n. 361, som är S. depressa Fl. Suec,

— Risvidets unga grenar kunna användas till mindre korgar o. d.

15. Grönvidet
(Salix p!i\licifolia L.)

är en 2 till 5 alnars buske (stundom ett litet träd) med temligen vre-

siga, brunaktiga grenar. Bladen äro nästan ovala eller lansettlika, van-

ligen naggsågade, under blågrå, släta och glatta, på öfre sidan klart

gröna, 1—2 tum långa; de svartna icke vid torkning. De mogna

hängena äro stora, öfver 2 tura långa, med slutligen nära \
—

\ tum

långa, temligen långt stiftade men kort skaftade fröhus, hvilka vanligen

äro ludna, mera sällan glatta (o: S. majalis Whlnb.).

Växer på skogsängar, vid stränder o. s. v. i norra och raedlersta

Sverige, men i det sednare endast spridd (Vermland, Vestmanland, Sö-

dermanland); i Lapplands och norra Sveriges skogs- och fjclltrakter är

busken allmän; särdeles ymnig i Vesterbotten (L.). — Blommar i Maj,

Juni, samtidigt eller nästan samtidigt med bladens utveckling. — Utbr.

norra och raedlersta Europa, England, Skottland, Island, Siberien.

Grönvidet är en bland våra vackraste Vide-arter med sina glatta,

glänsande-gröna, under helt och hållet blåaktiga blad på likaledes glän-

sande-glatta, gråbruna eller nästan svartvioletta qvistar. Vanligen blir

det en större eller mindre buske, och blir det ett träd, har det helt
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svag- stam. I Lappland, säger Andersson, är det, jerate Lappilen, sä-

kerligen den Pilart som ymnigast iorekoramer och den som, Svartvidet

kanske undantaget, mest varierar, både till storlek (mellan ^ aln och

9 alnar), blad, hängen (tidiga, samtida och sena) och fröhusens bekläd-

nad. Och om sin S. majalis säger Wahlenberg att den är ymnig

allestädes i Lapplands skogstrakter på något fuktiga ängar och vid

elfstränder; att den bildar vackra, gulaktiga, mer än manshöga dungar

och är mycket tidig (allmänt mogen i medl. Juli). — (irönvidet upp-

tages i O. Rudbecks Index såsom Salix phyliofe humilioris folio, hva-

dan artnamnet. Linnés Lachesis nämner det som en trädartad Pil,

hvars blad likna dera hos en Alaternus eller Lager och äro märkliga

för sina "undulations or flexures" mellan sågningarna; det var ymnigt

på ängarna vid Luleå. — Grönvidet kan användas på samma sätt som

Bandvidet.

* Salix lani-ina Sm. (Lagt-rvidct) växer på nngra etislaka ställen i södra Sve-

rige och Lapplaud, men odlas också emedan det bildar vsickra häckar till stiiugsel. Hy-

brid mellan Sälgen och Grönvidet (Ands).

10. Jemnvidet di.r Spjutvidet
(Salix hastata L.)

kan i våra nordligare skogstrakter bli en 2—3 alnars buske, men an-

nars blir det i allmänhet endast omkring 1 aln eller lägre; det hnr

grå- eller svartbruna grenar, de unga gulaktiga och icke sällan ludna,

och ofta nog (särdeles på sterila skott) äggrunda, hjertlika eller run-

dadt-ovala, då icke sällan turasbreda eller bredare, blad med stora stip-

ler. Vanligare (särdeles på blombärande grenar) äro dock bladen sma-

lare och stipellösa, ovalt-äggrunda, ovala, nästan lansettlika eller smalt-

elliptiska De äro starkt ådriga och glatta, temligen tunna, under

bleka med vanligen röd- eller gulaktiga ådror. Hängena hafva ra. e.

m. bladiga skaft, och blomskärmarna, isynnerhet ståndarhängenas, äro

långt och mjukt hvithåriga; fröhusen 2i linier långa, glatta, vanligen

gulaktiga; stiftet medelstort.

Växer på sank mark, i kärr och vid vatten, allmännast i Lapp-

lands och Vesterbottens skogs- och lägre fjelltrakter, mindre allmän i

Norrland och Dalarne; i raedlersta och södra Sverige spridd och säll-

synt (Vestmanland, Vermland, Kinnekulle, Omberg, Skåne). — Blommar

i Maj, Juni, nästan samtidigt med eller tidigare än bladens utveckling.

— Varierar mycket (isynnerhet i Lappland), särdeles till bladen; de

kunna omvexla mellan rundade eller hjertlika och lansettlika, stundom

på en och samma buske. — Utbr. norra och medlersta Europa, Pyre-

néerna, S. Nevada, Himalaja, Thibct.
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Jeranvidets egentliga hem iir den Löga norden, och det blir vack-

rast vid elfstränderna (t. ex. Torne- och Kemi-), der det bildar 2—

3

alnars buskar, "ofta jemna som de varit klippta" (Liljebl.), eller liksom

naturliga häckar (Fr.); der har det också stora (2—3 tums) och breda,

rundadt-ovala och vanligen tydligt hjertlika, starkt sågade blad med

stora, breda stipler. Sådant blir det också i allmänhet i våra nordliga

skogs- och bördigare subalpiha trakter vid vattenkanterna; sydligare blir

det i allmänhet lägre, med mindre och otydligt hjertlika blad. Nere

på fjellen är det en endast 1—3 fots buske med smalare, svagt så-

gade blad och små eller inga stipler, och högre upp är det ändå lägre

eller nästan kryper med utbredda, vridna grenar och har helt små,

lansettlika eller t. o. ra. nära jemnbreda, nästan helbräddade blad, hvilka

vanligen sakna stipler. Jeranvidet kan således variera betydligt, men

man igenkänner likväl alltid den vackra och utmärkta arten, bland de

närstående, på dess alldeles glatta, under blekgröna och särdeles tydligt

nätådriga blad, på de blommande häiigenas långa hårighet m. m.

Jemnvidet synes vara för rehnen och annan boskap till sommar-

föda den behagligaste af alla allmännare Pil-arter, och under blomnin-

gen ett hufvudtillhåll för de i Lappmarken så ymniga Jordhumlorna

(Whlnb.). Dess innerbark är saffransgul, ganska besk och stark, och

borde framför andra försökas mot frossor (Liljebl.). — Arten är bra

olik de andra Vide-arterna och närmar sig icke så litet till Ullpilarna,

särdeles den egentliga Ullpilen (S. lanata), "och det i följe af sina nä-

stan på samma sätt långhåriga fjäll i en annars alldeles glatt blom-

ning och sina utmärkt ådriga, glandulöst (ehuru mindre än hos den

nyssnämnda) sågade blad" (Whlnb.).

17. Svartvidet
(Salix nigricans Sm.)

är en större (stundom trädlik) eller mindre, mörkgrön buske med brun-

eller gråaktig bark, äggrunda, ovalt-omvändt-äggrunda eller nästan lan-

settlika, vanligen vågigt-sågade, ofvanpå genom de intryckta ådrorna

ojemna, under bleka eller något blågrå, mest temligen svagt ådriga

blad, hvilka yngre vanligen äro tilltryckt-håriga, men sedan icke sällan

bli m. e. m. glatta men hvitpunkterade; de svartna lätt vid torkning.

Hängena äro stora; fröhusen glatta eller ludna, slutligen nära |—

|

tum långa, långt-skaftade och stiftade.

Växer på skogsängar och i fuktiga skogar eller skogskanter, tem-

ligen allmän. — Blommar i Maj, vanligen något innan bladen utslå.

— Utbr. norra och medlersta Europa, Brittanien, Italien.
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Bland våra Pil-arter torde ingen variera så mycket till nästan alla

delar som Svartvidet. Sådan denna art vanligen uppträder i nästan

alla våra bergs- och skogstrakter är den en spenslig, glattare, 1—

5

fot hög (sällan trädlik) buske med utspärrade grenar och tidigare, nä-

stan oskaftade och obetydligt skärmade hängen. Den har då mest

bredare, nästan rundade, äggrunda eller omvändt-äggrunda, men också

ovala eller smalare blad, hvilka icke sällan äro håriga endast på medel-

nerven. Också i kusttrakter och vid större vatten (der våren är tidig

men utvecklas långsamt) bli hängena mycket tidigare än bladen, oskaf-

tade och skärmlösa; i täta, fuktiga lundar bli bladen helt tunna, all-

deles gröna och blommorna sena. Men i våra nordliga skogs- och

subalpina trakter bildar Svartvidet en underart (S. borealis Fr.), som

antingen blir ett sälglikt träd med 6—12 alnar hög och 4—6 tura

bred stam och tätludna blad, eller en 3—6 alnars busTje med små-

håriga eller åtminstone slutligen glatta blad. Hos denna underart äro

bladen mest smalare, lansettlika, ovala, äggrundt- eller omvändt-ägg-

rundt-lansettlika, större (de kunna bli ända till 4—5 tum långa och

nära 2 tum breda); hängena också i allmänhet större, samtida med

bladen och på långa, bladiga skaft; fröhusen likaledes större ("oranium

raaxime macrocarpa").

Huru mycket Svartvidet än kan variera, utmärker det sig likväl

alltid, bland närslägtade arter, genom sina särdeles långt skaftade frö-

hus och långa stift samt med den hvitaktiga, tilltryckta hårigheten på

de unga, vid torkning svartnande bladen, hvilka åtminstone under blom-

ningen äro hårbräddade och sedan, om de bli glatta, likväl bibehålla

hårigheten på skaftet; på yngre torkade och svartnade blad bildar

hårigheten vauligen en hvit fläck eller rand längs medelnerven (Fr.). —
Linné bestämde och upptog Svartvidet såsom egen art i sin Flora Lap-

ponica, men sammanslog det sedan i Flora Suecica med Grönvidet (o:

S. phylicifolia (3). Det kan användas nästan som Bandvidet. Dess

rötter binda bra marken på stränder och i lösare kärr.

18. Myrvidet
(Salix versifolia Whlnb.)

är en endast 1—2 alnar hög buske med vanligen brunaktiga grenar

och högst 1—1' tum långa, nära ^ tum breda, vanligen nästan ovala,

men på somliga grenar lansettlika, snedspetsade och helbräddade, under

starkt-ådriga och merendels tilltryckt gråludna (men slutligen glattare),

blad, hvilka vid torkning gerna bli brunaktiga. Hängena äro samtida

med bladen och på bladiga skaft; fröhusen 2 linier långa, grönaktiga,

vanligen glest och svagt håriga, kort skaftade men med långt stift.

1

7

Nyman. Sv. Faneiog. II.
*
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Växer i Lapplands, Vesterbottens och Jemtlands skogskärr och

Jfärriga busksnår. F. ö. anmärkt endast i Norge, norra Finland, och

på ett par ställen i Ryssland (Petersburg, Wilua). — Blommar i Juni

(och Juli).

Wahlenberg upptäckte Myrvidet i träsket Suddiksmyran nära

Lycksele kyrka (Urae-Lappraark), i Juli 1810; dock lärer redan O. RuD-

BECK d. y. anmärkt detsamma under sin lappska resa (1695) enligt

Hartman, som igenkänt det bland hans växtmälningar. Såsom Wahlen-

berg antyder i sin Flora Lapponica, der han beskref och tecknade

växten, är Myrvidet troligen en hybrid mellan Lappvidet och Odonvidet,

bland hvilka det gerna växer, ägande, åtminstone tidigare på sommaren,

det förras hårighet (blommande är det mycket likt Lappvidet) men det

sednares växt och bladtextur (äldre ganska likt Odonvidet). — Myr-

videt, såsom det mest, åtminstone i somliga trakter, uppträder, sådant

Wahlenberg bestämde detsamma och sådant vi nyss skildrat det, sy-

nes ganska utmärkt, bl. a med sina snedspetsade, olika blad (hvadan

artnamnet), hvilka vid torkning bli brunaktiga. Men det varierar ge-

nom att närma sig mera än den ena stamarten än den andra. Då

det mest närmar sig Lappilen, har det större, rakspetsiga, nästan lan-

settlika, ludnare, vid torkning icke brunaktiga blad och m. e. m. starkt

ludna fröhus. Men då det mest närmar sig Odonvidet, blir det mera

lågväxt och bladen båi kortare, bredare, med rundad eller nästan hjert-

lik bas och slutligen, liksom de bi'un- eller rödaktiga fröhusen, alldeles

glatta (*S. myrtoides Fr.).

19. RosmariDvidet
(Salix rosmaiinifoija L)

är en mindre, vanligen knappt alnshög, spenslig och vacker buske med

raka, nästan uppräta grenar. Bladen äro omkring tumslånga (1—

2

tum), men endast 2—3 linier breda, jemnbredt-lansettlika eller jemn-

breda, helbräddade, släta, under silkeshåriga (eller slutligen glatta).

Hängena, hvilka utvecklas något tidigare än bladen, äro endast |—

i

tura länga och nästan runda; ståndarknapparna mörka, märkena röda,

på mycket kort stift; blomskärmarna svartaktiga.

Växer på fuktig och sandig mark i Skåne (sälls.). Halland och

på Gotland. — Blommar i (April,) Maj. — Utbr. Österrike, norra

Tyskland, Holland, Seeland. Götarike, Finland, raedlersta Ryssland, Si-

berien; allmännast i Finland, Ryssland och Siberieu (till Araur-trakten).

Denna vackra art tillhörde länge endast såsom finsk vår Flora

(L. Fl. Suec. : Abo) och gick med Finland förlorad, men ätervanns

snart nog åt densamma då den upptäcktes i Skåne (Fr. Nov.). Sed-
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nare anmärktes den i Halland och slutligen (1840) fann förf. den på

Gotland. — Rosmarinvidet rekommenderas till plantering på lösa dikes-

kanter för att binda desamma, hvarvid dessutom de unga, smärta gre-

narne lerana material till utmärkt fina korgar och hattar.

* Salix Friesiana Ands, växer mycket sällsynt i Skåne (Köpinge) och Halland

(Halmstad), pä sandiga hafsstränder, bland S. repens och S. viminalis, och är troligen

en hybrid mellan dem. Den är ganska ijenlig att plantera pä fuktigare flygsand.

Fries upptäckte växten: Fr. Nov. och Mänt. I (S. augustifolia); H. N. (bredbladigare,

med starkare och ludiisre qvistar: S. a. elatior).

20. Krypvidet
(SaHx repens L.)

är en liten buske raed låg eller krypande stam, så att endast de stun-

dom alnslånga, men vanligen kortare, grå- eller gulaktiga grenarna äro

uppsträckta eller -krökta; längst och rakast bli dessa i skuggig skogs-

mark. Bladen äro, utväxta, glänsande, vanligen ovala eller elliptiska

(bredare och smalare), släta, helbräddade eller nästan helbräddade, under

blekgrå och vanligen silkeshåriga (men äldre icke sällan glatta och

svartna gerna vid torkning), med nedvikta kanter; då bladen äro spet-

siga, är spetsen merendels sned eller nedvikt. Hängena utvecklas än

före bladen, än samtidigt med dem; bloraskärmarne äro vanligen brun-

aktiga; spirhäiigena bli stundom (i skugga) bladiga; stiftet helt kort.

Växer allmän och ymnig på magra ängar, fuktiga betesmarker och

i kärr, men också på torrare ställen, till ända upp i Vesterbotten (men

icke i Lappland). — Blommar mest i April, Maj, men på våta ställen

också sednare. — Utbr. norra och medlersta Europa, Island, Catalouien,

norra Italien, södra Eyssland (och Siberien).

Krypvidet hörer till de allra föränderligaste Salix-arter; den varie-

rar så betydligt till nästan alla sina delar att till och med Linné, som

annars i allnifinhet lyckligt bestämde arterna i detta svåra slägte, trodde

sig i Krypvidet se fyra olika arter: S. arenaria (Goil.-Ees), med ägg-

rundt-ovala, åtminstone under mycket tätt hvitludna blad (Gotlands och

södra Sveriges sandstränder); S. incubacea (Fl. Suec), med nästan

lansettlika, under glänsande-silkesludna blad (på ängar och betesmarker

"passim"); S. fusca (Fl. Suec), med nästan äggrunda eller ovala, un-

der glest hvithåriga, små blad (lågväxt, på fuktiga betesmarker); S. re-

pens (Fl. Suec), med lansettlika, endast något håriga blad (mycket li-

ten, i kärr). Redan Wahlenberg (Fl. Suec.) insåg att alla dessa rätte-

ligen tillhörde en och samma art (S. repens) och nästan alla botanister

upptaga nu denna såsom han begränsat den, ehuru rörande S. incuba-

cea och S. fusca meningarne länge varit delade; dock kan nu mera in-

gen osäkerhet vara härom sedan dels Hartman (Bot. Not. 1841) upplyst
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att den Rudbecks målning, sora Linné åberopar vid denna sin art (Fl.

Lapp. 364), föreställer det vanliga Krypvidet (sora också förvaras i hans

herbarium såsom S. fusca och endast genom en mindre noggrann be-

stämning af begreppet Lappland inkommit i Flora Lapponica), dels

Andersson i sin Monogr. Salicum bestyrkt och visat att båda icke

kunna tillhöra någon annan art än denna.

På ängar och i hagar, helst sidländta, kan Krypvidet bli rätt för-

tretligt emedan det sprider sig mycket och växer sä tätt att det icke

sällan bildar "en tät småskog i jordbrynet", som hindrar och slutligen

alldeles förstör gräsväxten, under det den är svår att åtkomma och ge-

nom den toppning den erhåller medelst lian eller kreaturens tand blir

ändå tätare. Men genom samma sina talrika och starka, krypande rötter

och stammar blir den å andra sidan ett medel att binda lösare mark

och sålunda nyttig. Sandvaricteten (Sandvidet, Salix arenaria L.)

lämpar sig särdeles till plantering på flygsand för att dämpa den och

göra det möjligt för tall eller andra träd att växa på densamma. Bu-

sken har nemligen lätt att växa upp öfver sanden då han blir öfveryrad

deraf, och slår ut nya rötter på de öfveryrade grenarne.

21. Odonvidet
(Salix injrti Höides L.)

är en omkring alnshög eller mindre, temligen upprat, något blåaktigt-

grön, utom de vanligen (åtminstone på spirhängena) något håriga blom-

skärmarne alldeles glatt buske med rödbruna, smärta smågrenar. Bla-

den äro merendels äggrundt-ovala eller smalt-äggrunda med ra. e. ra.

intryckt bas (stundom nästan hjertlika), helbräddade, släta, under blå-

aktiga, I—1 tum långa och |—| tum breda; variera likväl aflånga

eller nästan jemnbreda. Hängena på bladiga skaft, temligen slaka, gul-,

brun-, eller (mogna) blåaktiga, |— 1 tura långa; de utvecklas samtidigt

med bladen; stiftet kort.

Växer i Lapplands och det nordliga Sveriges lösare skogskärr

(och "i Spetsaraossen vid Hof nära Vexiö"). F. ö. på Island, i Fin-

land, norra Ryssland, hela Siberien; sälls. i Schlesien, Böhmeu, på Car-

paterna, Tyrolens, Kärntens och Bajerns alper.

Både för sitt utseende i allraänhet och sin egendomliga blåaktiga

glatthet är denna art en bland de utmärktaste i slägtet, och har den

en viss likhet med Odonbusken (Myrtillus uliginosa), hvadan artnamnet.

Såsom vi nyss sett, är Odonvidet egentligen en östlig växt, hvars vest-

liga gräns i norden ligger inom vårt område. Der uppe i sitt nord-

liga hem intager det gerna kanterna af de stora myrorna, i skogens

närhet, hvilka ställen äro utmärkt väl skyddade mot blåst och ofta ut-
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satta för solvärraa, men derjerate lida af en så beständig grundkyla att

vi i dessa förenade oraständioheter torde kunna spåra orsaken till en så

egen växtform, säger Wahlenberg i Svensk Botanik (der han skildrar

växten till Lsestadii teckning), och han anser det icke osannolikt att

man i denna buske skulle kunna erhålla ett särdeles godt surrogat för

kinabarken. Fries uppgifver att busken kan planteras till låga häckar

i stället för buxbom.

Linné upptäckte Odonvidet i Lappland och bestämde arten i sin

Flora Lapponica, men först Wahlenberg beskref (och tecknade) den

närmare i sin. Det varierar mindre än Pil-arterna i allmänhet, men

alstrar, enligt Andersson, med andra arter åtskilliga hybrider, bland

hvilka med Band videt S. finnmarkica Fr. (sälls. i Pite-Lappmark och

vid Piteå stad), med Risvidet S. hirtula Ands. (Torne-Lappraark och

vid Piteå) och med Krypvidet S. aurora Laest. (Piteå).

e. Fje 11 pilar (Chamelices) Fr. Hängena från (de unga) års-

skotten; blomskärmarne vanligen mörkbruna. Ståndarknap-

parna mörknande, under blomningen icke sällan blåaktiga.

Stift och märken smala, de sednare vanligen klufna. —
Buskar.

22. Gråpilen
(Salix glauca L.)

blir vanligen omkring 1 eller 2 (— 3) alnar hög och har de äldre

(årsgamla) smågrenarne glänsaude-svartaktiga. Bladen äro vanligen nära

1—I tum breda, ovala eller lansettlika, helbräddade, m. e. m. gråaktigt

silkesludna och blåaktiga, men variera mycket (såsom smalare och glat-

tare, under hvitaktiga eller isgrå). Hängena sitta på långa och stor-

bladiga skaft (sidogrenar). Fröhusen äro alltid tätt-hvitulliga, omkring

3 linier långa, och nästap sakna både skaft och stift.

Växer allm. i Lapplands och norra Sveriges fjelltrakter och vid

fjellvattnen i somliga skogstrakter (till ned i Dalarne och Vermlands

bergslag). — Blommar i Maj, Juni, samtidigt med bladens utveckling.

— Utbr. Alperna och Pyrenéerna (sälls.), Norge, norra Sverige, Lapp-

land, Samojedien.

Också denna, i våra fjelltrakter ytterst ymniga, art omvexlar be-

tydligt till storlek och blad, men igenkännes likväl vanligen med lätt-

het på sina bra beständiga blomdelar. De tjocka och trubbiga frukt-

ämnena äro typiskt alltid beklädda med en hvit och tät ull, som i

början nästan döljer det rödaktiga märket och bryter sig väl mot de

bruna skärraarne. Ståndarbloramorna ha två körtlar, båda tudelade
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eller tuklufna. Bladen äro vanligast näslaii lansettlika och nästan lika

trubbiga i båda ändarna, noycket bleka, snarare gråaktiga än isgrå

(Whlnb.), isynnerhet på undersidan klädda med temligen glesa och till-

tryckta, glänsande hår; högst upp på fjellen bli de spetsade och all-

deles gråludna. Men Gråpilen bildar hybrider, särdeles ra-ed Svartvidet

och Grönvidet, och hos dessa mellaiiarter bli isynnerhet bladen icke

sällan ganska olika de hos den egentliga arten annars vanliga. —
Bland O. Iludbecks d. y. under Lapplands-resan (1695) målade Pilar

är också Gråpilen, hvars art Linné bestämde i Flora Lapponica och

Wahlenberg närmare beskref i sin, der han också omtalar att Lap-

parna i de omkring 2 alnar höga, gråaktiga buskdnnear — de kalla

dem Sirka — , som denna Pil bildar och bvilka äro de sista sådana

på fjellen, uppslå sina sommarbostäder. Att de då också använda denna,

närmast tillgängliga, buske till bränsle är helt naturligt.

23. Blåbärspilen
(Salix inyrsinites L.)

är en v.anligen mycket grenig och rikbladig, omkring fotshög eller nå-

got högre buske (men kan stundom bli nära alnshög, stundom åter

endast 3—5 tura) med utstående, stundom nedtryckta, stadiga, svart-

bruna grenar. Bladen äro ova!a eller omvändt-äggrundt-ovala, något

rutlika, sågade, starkt-ådriga, temligen hårda och varaktiga (vanligen

sitta de vissnade qvar öfver vintern), gröna och glänsande, unga glest

långhåriga men slutligen glatta, icke sällan något dubbelvikta och ut-

krökta (sneda), högst | tum breda. Hängena äro ^ tum långa, tjocka,

uppräta (mest i qvisttopparne), grå- eller brunaktiga; blomskärmarne

besatta med längre, glänsande hår; ståndare och märken blåa; frö-

husen stora, omkring 3 linier långa, vanligen ludna och icke sällan

vridna.

Växer på fuktig eller något kärrig mark i fjellen, isynnerhet de

högre, ymnig. Blommar i Juni, samtidigt med bladens utveckling. -^

Omvexlar med mindre, nästan helbräddade blad. — Utbr. Karpaterna,

Alperna, Pyrenéerna (sälls.), Skottland, Island, Norge, norra Sverige,

Lappland, Samojedien.

O. EuDBECK d. y. anmärkte och lät måla denna Pil under sin

lappska resa och Linné bestämde och skildrade arten i korthet i sin

Flora Lapponica. Båda liknade den vid Blåbärsbusken och den sed-

nare omtalar också såsom något utmärkande dess "blåaktiga blommor".

Wahlenberg säger att den har nästan samma utseende och mörka färg

som Dvergbjörken. Med denna och andra småbuskar — Kråkris (Em-

petrum), Andromedae (Cassiope), Krepling (Azalea), Rhododendron (i



263

Lappland), Örtpil och andra sinåpilar — intager Blåbärspilen rummet

närmast snögränsen, och under dem växa högre Pilar (S. glauca, S.

lanata, S. hastata var., S. Lapponum) ända till den öfre björkgränsen

(vanligen vid omkring 2000 ).

2A. SmåträdpileQ
(Salix arhuscula L.)

blir som bäst utvecklad upprat, omkring fots- (eller stundom alns-)hög,

med till en vacker krona närmade, smärta, glänsande grenar, och lik-

nar dä ett litet träd (h vadan namnet); men den kan också bli mycket

lägre, så att den t. o. m. kryper med grenarne. Bladen äro vanligen

gulaktigt gröna och glänsande-glatta, under m. e. m. blåaktiga (isgrå),

nästan lansettlika eller smalt-elliptiska, naggsågade (mest omkring mid-

ten), vanligen omkring ^—i tum breda vid niidten och nära 1 tura

långa; men de variera smärre. Hängena, hvilka sitta på bladiga skaft,

äro sena, smala; blomskärmarne krushåriga; fruktämnena hvitludna (stun-

dom slutligen nästan glatta), nästan oskaftade; körteln nästan trådlikt-

klubblik.

Växer vanligen på öppna och något torra ställen i Lapplands,

Jeratlands och Herjedalens fjelltrakter. — Blommar i Juni. — Utbr.

Lappland, Sverige, Norge, Skottland; Pyrenéerna, Alperna, Karpaterna,

Caucasus; södra Siberien, Grönland.

Denna art bildar, då den utvecklar sig som bäst, en liten täck

buske, som utmärker sig med sin trädlika grening och sin rena, gul-

aktiga (aldrig svartnande), glänsande grönska. Enligt hvad PIartman

upplyst, anmärktes och målades Småträdpilen redan under O. Rudbecks

d. y. lappska resa, ehuru egentligen Linné, i sin Flora Lapponica,

bestämde arten, hvilken sedan Wahlenberö o. a. närmare beskrifvit.

* Salix ovata Ser. väser sällsynt på Lapplands, Jemtlands och Herjedalens

fjellar.

* Salix sarmentacea Fr. växer på ett par fjell i Herjedalen. Har vanligen

3 ståndare.

35. Nätpilen
(Salix reticulata L.)

är helt lågväxt och delad i starka, utbredda eller nedtryckta, med grå-

aktig, slät bark beklädda grenar; smågrenarne äro vanligen rödaktiga

och bära endast 3 eller 4 blad, hvilka merendels äro bredt elliptiska

eller nästan kretsrunda, helbräddade (stundom intryckta), läderartade och

slutligen glatta, under hvit- eller blågrå och gropigt-nätådriga, \
—

1

tum breda, och ha långa, vanligen röda skaft; också undersidans åder-
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nät är i början rödaktigt. Hängena, hvilka utgå från de bladbärande

smågrenarnas spets, också på långa skaft, äro omkring i tum långa,

nästan klubblika, tätbloramiga; bloraskärmarne kupiga, håriga; fröhusen

små, icke 2 linier långa, oskaftade, hvitludna, trubbiga; märkena tu-

delade, utan stift.

Växer ymnigt på fuktiga klippor o. d. i de högre fjellen. —
Blommar i Juni. — Bladen omvexla mellan ovala och omvändt-ägg-

runda eller rundade, nästan kortare än breda och då vanligen intryckta.

— Utbr. Norge, norra Sverige, Lappland, arktiska Ryssland, Spets-

bergen, Island; Pyrenéerna, Alperna, Karpaterna.

De vackra, egendomligt nätådriga bladen utmärka strax denna art,

den utmärktaste bland våra Pilar, den som är mest olika alla de andra.

Också har Linnés Flora Suecica vid densamma en längre karakteristik

än vid någon annan Pilart och den tecknas i hans Flora Lapponica

(O. EuDBECK d. y. hade redan anmärkt och låtit måla den under sin

Lapplands-resa). Swartz, som närmare undersökte Nätpilens blomdelar

— äfven dessa ha åtskilligt mera egendomligt — , skildrade den in-

tressanta arten, både med ord och bild, i Svensk Botanik.

26. Örtpilen
(Salix herhacea L.)

är vanligen mycket liten, med till marken alldeles tryckt eller deri

dold, 3—6 tum lång stam och korta (vanligen knappt turashöga), nä-

stan örtlika grenar. De äldre grenarnas bark är svartbrun men års-

grenarnas rödaktig, slät. Bladen äro merendels nästan kretsrunda och

m. e. m. urnupna i spetsen (eller också i basen), glänsande-glatta och

klargröna, naggsågade, starkt nätådriga, omkring i tum breda. Hän-

gena, hvilka utvecklas från vanligen endast tvåbladiga smågrenars spets,

äro korta, endast omkring 10-blommiga; fröhusen relativt stora, nära 3

linier långa, oskaftade, rödaktiga, vanligen glatta.

Växer allmän på torra och öppna ställen i fjellen (särdeles de

högre) ända ned till Idre i Dalarne. Förekommer siundom större till

alla delar — samt med elliptiskt-omvändt-äggrunda blad. — Blommar

i Juni, Juli. — Utbr. Norge, norra Sverige, Lappland, norra Finland,

Samojedien, Island, Skottland, Wales, Pyrenéerna, Alperna etc; Sibe-

rien, arktiska Amerika.

Ständigt hotad med köld och liksom misstroende den korta som-

maren, döljer Örtpilen sin krypande stam i (eller invid) marken eller

mellan stenar, men uppsticker redan tidigt sina korta blad- och blom-

bärande årsskott. Efter blomningen utvecklas vanligen nära hängena

nya grenar med knoppar i bladvecken, hvilka knoppar äro ämnade att
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nästa år utbilda nya syrenar. Genom detta växsätt kan Ortpilen bilda

teraligen vackra mattor. Den liknar verkligen, säsora namnet antyder,

mera en liten ört än en buske. Också säger Linné att den är den

minsta bland alla "träd" (arbores; eget nog benämner han också andra

småpilar arbores). I sin Flora Lapponica, der han bestämmer arten,

tecknar han den också, "i naturlig storlek, och såsom allra störst han

sett den i Lappland". Förut var den likväl upptagen i Rudbecks In-

dex (1720) och i Mårtens Spitzbergische Reisebeschreibung (1675), hos

den sednare (enligt L.) såsom Herba Pyrolge facie. En och annan

gammal botanist kände också Ortpilen under benämningen Pyrola etc,

och det är icke utan att den till bladen har en viss likhet med en

liten Pyrola.

* Salix polaris Whinb. (Polarpilen) är ändå mindre och svagare än Ortpilen,

uppstickande endast sina yttersta toppar ur marken (jfr Whlnb. Fl. Suec). Växer också

i de högre fjellen (Lappland, Jemtland, Herjedalen) men älskar våtare mark (Hvitmossa).

Liljeblad upptäckte denna högnordiska Pil vid Torne-träsk (1788), men ansåg den så-

som endast en varietet af Ortpilen (3= S. herbacea Lilj. ed. I, 1792). Men sedan

Wahlenbekg upptäckt växten i Ost-Finnmarken (1802), beskref och tecknade han den

i sin Flora Lapponica såsom egen art. Swartz skildrar och tecknar den i Svensk Bo-

tanik. Redan Mårtens skall anmärkt den på Spetsbergen {^' Herba facie Vincae).

Bland växtslägten, som botanisterna hedra med benämningen "svåra",

är Pilarnas säkerligen det svåraste. Ty icke nog med att dessa växter

kunna variera alldeles utomordentligt till nästan alla sina delar, i det de

vid nästan hvart olika växställe eller läge ra. m. ikläda sig en på ett

eller annat sätt olika skepnad, och sålunda i allmänhet ha en verklig

proteus-natur, utan de bilda också med hvarandra talrika och icke sällan

ymnigt och under mycket vexlande gestalter uppträdande hybrider, hvilka

betydligt försvåra arbetet med arternas utredning. Härtill kommer att

bladen aldrig äro riktigt utbildade då blommorna böra undersökas, och

att de sednares dubbla kön måste hemtas på särskilda buskar eller träd.

Under sådana omständigheter måste man i sanning beundra Linné,

som med så säker blick och så lycklig "takt" bestämde Pilarnas arter

i det på sädana särdeles rika Lappland, atl med endast ett eller annat

undantag, intet väsentligt kan anmärkas mot hans bestämningar. Upp-

tagen, såsom han var under sin lappska resa, med att undersöka, upp-

teckna och beskrifva allt det nya eller märkliga, som — icke blott in-

om växtverlden — förekom, kunde han omöjligen medhinna att under-

kasta Pilarne en i enskildheter gående granskning, utan var det sna-

rare en viss, man kunde säga botanisk instinkt — en riktig sådan

tillhör endast utvalda — , som härvid ledde honom, sägande honom

hvad som var art eller icke. Han begaernade för arternas karakteristik
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nästan endast bladen och de olikheter som dessa förete, och då han

mest uppmärksammade dessa delar, hvilka i allmänhet utgöra just det

föränderligaste hos Pilarne, kan hans derpå grundade art-uppställning

icke betraktas såsom någon egentlig indelning af dessa växter. En
säkrare sådan lemnade deremot Wahlenberg — den grundar sig på

olikheter hos fruktämnet — i sin Flora Lapponica, der han dessutom

närmare, också till blomdelarne, beskref och med teckningar upplyste de

lappska Pilarterna. Men det är klart att vid detta och andra slägten

(t. ex. Eosa, Ilubus, Hieracium), der arterna inbördes ha så många olika

beröringspunkter, hvarje indelning efter blott ett enda kännetecken gerna

måste söndra närmast beslägtade arter och sålunda bli onaturlig. Den

enda här möjliga naturliga indelning är i grupper med kännetecken

hemtade från växtens alla delar. Pbies var den förste, som för detta

slägte lemnade en sådan indelning, i sin "Uppställning af de svenska

Pil-arterna" i Physiographiska Sällskapets Årsberättelse för 1824, bibe-

hållen och vidare utvecklad i hans monografiska "Commentatio de Sali-

cibus Sueciae" i Mantissa I (1832), hvilken upptager resultaterna af

både äldre och nyare (dels egna dels Lsestadii o. a.) undersökningar,

och med sednare tillägg (i de andra Mantissorna, i Botaniska Notiser,

i Summan) utgör en vigtig källa för kännedomen om våra Pilar. An-

dersson, som flera gånger besökt det rätta pillandet, Lappland, utgaf

1845 sina "Salices Lapponiae". Genom sådana — en Linnés, Wahleu-

bergs, Fries', Laestadii, Hartmans, Anderssons — och andra arbeten

eller undersökningar ha våra Pilar blifvit utmärkt väl utredda; hos oss

ha de längesedan upphört att vara "botanicorum crux et scandalum".

Och rörande Pil-slägtet i sin helhet har Andersson i Vetensk.-Akade-

raiens Handlingar nyligen utgifvit första delen af sin efter mångåriga

studier i naturen och med det rikaste material utarbetade Mouographia

Salicura.

Nordliga länder och fjelltrakter utgöra i allmänhet Pilarnas bästa

hem; der uppträda de i talrika både arter och individer och under

mycket vexlande former. Också äro de med sin tidiga blomning och

sina små, snart mognande, frön liksom skapade för dessa länder och

trakter med deras korta sommar. Dessutom gro deras frön, under gyn-

nande omständigheter, såsom då de komma pä skyddade, fuktiga stäl-

len, i allmänhet ganska fort, så att man om hösten kan träffa temli-

gen stora utur frön uppkomna pil-plantor.
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LXXVII. EETOLIHEiE.

fl. AliiBis L.

Ståndarblomraorna vanlig-en 4-delacle; ståndarne 4, med tvårura-

miga knappar. Spirhängena äggruudt-ellipsoidiska, med 2-blon3raiga,

tegellagda, rundadt-triangellika, små skärmar och derunder några (2—4)

mycket mindre (o: antydning till blomkalk); dessa skärmar till- och

sammanväxa sedan, hårdna och bilda den mogna kottens fjäll. Frukt-

kottarna rundadt-ellipsoidiska, med träaktiga, bredt-spadlika, upptill

tjockare, i spetsen kort-4—5-flikiga, varaktiga fjäll. Nötterna ovingade,

2-rummiga, med hårdt, träaktigt skal. — Träd med mycket tidig, blad-

lös blomuins,-. Hängena i greniga, nästan knippelika klasar, båda slagen

bildade om hösten och bara under vintern. Knopptäcket ensamt, hop-

viket; de unga bladen dubbelvikta,

1. Alen
(Alnus glutinosa Yv.)

kan bli ett 20—30 alnars (eller högre) träd med 15 tums (eller bre-

dare) stam, som vanligen är vresig, men hos gamla alldeles obehindradt

och oskadadt uppväxta träd icke sällan rak och vacker (något eklik).

Den har mycket och djupt sprickig, slutligen svartbrun bark, temligeu

gles och smal krona, hvars grenar bilda liksom skilda våningar, och

rundadt-omvändt-äggrunda, i spetsen tvära eller intryckta, mörkgröna

och yngre klibbiga (o: Grön-Al, Klibb-Al), under i åderveckeu skäg-

giga blad, hvilka bibehålla sig till sent på hösten. Hängknippena och

bladknopparne äro rödbruna. Ståndarhängena omkring 2—3 tum långa.

Blomkottarna små, mörkt purpurröda. Fruktkottarna mörkbruna, |—

§

tura långa. — På sank mark med dybotten blir roten stympad och

växten buskig; på stränder med grusbotten har trädet pälrot och blir

högväxt (Dir. Stenberg).

Växer allmän vid stränder, i kärr o. d. till upp i Vermland, Da-

larne och Ångermanland, till omkring 63°; egentliga nordgränsen är

nära Örnsköldsvik (vid Bolll)Prgen vid Ljusnan: Htn). — Blommar ti-

digt om våren (Mars, April), långt innan bladen utslå. Mognar sent

om hösten (i October eller November), och de små nötterna lossna van-

ligen under vintern ur kottarna, hvilka sedan qvarsitta länge tomma på

trädet. Om vintern ser man derföre icke sällan Alens "frön" ligga på

snön. Då denna smälter, draga de sig med snövattnet ned i marken

eller flyta om våren på vattenpussarne. — Har stundom (vid sjön Yn-

gen i Vermland) parklufna blad (o: Betula laciniata Thb.). Om denna
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sällsynta vanetet berättar Liljeblad: "Ett enda, tvåstammiot träd, fun-

net vid sjöstranden och nu flyttadt upp till hemmanet Löfnäs (nära

Philipstad), hade jas^ tillfälle att bese år 1797. Det var till stam,

bark och trädart alldeles lika med allmänna alen; men löfven så flikiga

att de mer liknade ek än al, äfveu ovanligt klibbiga, men till sin textur

och åderfördelning voro de lika med alens. Trädet var ungt, 7 ä 8

alnar, ännu utan blommor och frukt, slog liksom alen omkring sig rot-

telningar, hvars löf voro mindre deldta, aflånga, inskurna och tandade,

alla spetsiga". — Utbr. nästan hela Europa; i Caucasien, Siberien.

Bland våra träd gör Alen sig lätt bemärkt med sitt mörkgröna

bladverk och sin isynnerhet på äldre stammar nästan svarta bark. Hela

dess utseende har något allvarligt, varaktigt, och den blir sålunda en

behaglig motsats till de andra löfträdens gladare och lättare grönska,

vare sig att den reser en vacker, vanligen något spetsig krona, eller

bildar endast lägre . buskverk. — Alens rötter ha icke sällan masur-

artade knölar (stora och märkliga sådana, från Skellefte, sågos på

Utställningen i Stockholm 1866); dess ved rodnar då den blottas.

För öfrigt igenkännes trädet, t. o. ra. under vintern, på den violett-

bruna, vårt- (lenticell-)beströdda unga barken, på de hårda, nästan vio-

letta, liksom vaxade knopparna och på de mörkbruna hängena, hvilka

också genom ett dylikt vax- eller kådartadt öfverdrag äro utmärkt väl

skyddade mot väta. Dessa hängen börja synas redan på sommaren, så

att de äro utbildade innan vintern, ehuru de icke öppna sig förr än

våren derpå. Detta sker, såsom vi veta, långt innan bladen utslå, och

ett alträd, med sina merendels talrika, brun- och gulaktiga, pollenrika

hängen på de bara grenarna, är då en bland de egendomligare typerna

i vår-vegetationen. Bladen äro, såsom vi också veta, klibbiga, särdeles

strax de utslå, då de också lukta starkare. Och nya blad tillkomma

amånigom under sommaren ända tills höstkylan inträder, då Alen bibe-

håller sin gröna drägt lika vacker ända till dess starkare köld dödar

bladen, hvilka således icke, såsom hos flera andra träd, förändra färg

innan de affalla. Kottarne äro under sommaren gröna och glänsande,

men mörkna mot hösten och bli slutligen nästan svarta. De sitta, så-

som vi omtalat, länge qvar på trädet, så att man på samma gren kan

få se än både gamla och unga kottar, än torra och tomma kottar bland

de blommande hängena. — Den ur fröet nyss utvecklade växtens blad

likna Björkens på samma stadium, ehuru något större. Vid 50 eller 60

års ålder är trädet utväxt.

Alens ved är mjuk, lätt och vacker (rödådrig) men skör, hvadan

den icke passar till sådana arbeten eller redskap, som fordra ett star-

kare eller segare virke, men deremot bra till en del möbler, instru-



269

raenter o. d. emedan den låter väl betsa sig. Det raasurerade virke,

som roten vanligen lemnar, är särdeles vackert till inlägg och fanerin-

gar. Härtill bör virket skäras i skifvor medan det är alldeles färskt.

I luften motstår alvirke mycket illa röta och omvexling mellan väta och

torka; ruttnar alltså snart under bar himmel. Deremot bibehåller det

sig mycket länge dä det ständigt är under vatten; till undervattenspälar,

purapstockar, vattentrumraor och rännor under jord äro alstammar så-

ledes ypperliga. Husen i Venedig lära till stor del vara byggda på

alpålar. — Såsom bränsle är Alens ved sämre (mindre värmande) än

Björkens, men ändå bland de bättre bränsle-slagen; den ger goda kol

och god aska. De i Skåne o. a. mycket allmänna, både lätta och

starka träskorna, göras nästan endast af al. — Albark är användbar vid

färgning. Med alun ger den ylle tegelröd och med smedslagg eller

jernvitriol svart färg. Men man bör taga yngre bark. Skinn svärtas

också raed albark, bresilja och vitriol, kokade i vatten. På somliga

ställen bruka bönderna svärta med al- och ekbark och den svarta mylla,

som i alkärr bildas genom bladens multning. Med al- och ekbark och

lut erhåller man brun färg till linne o. s. v. Såsom varande mycket ad-

stringerande (sammandragande) är albark också användbar vid garfning;

äfven bladen lära kunna begagnas dervid. Behandlade med albarks-

dekokt m. m., kunna hårda träslag erhålla ebenholts-svärta. — Gröna

ätas bladen både af häst och boskap; torkade kunna de nyttjas till

gröpe åt kor, och blandade med agnar och mäsk äro de en god näring

för svinet. Till torkning böra de samlas i slutet på Juli eller början

på Augusti. — Fröen ätas gerna af Grönsiskor. Kottarna, afplockade

ännu gröna och sedan torkade, äro till åtskilligt nästan lika bra som

galläpplen, såsom till bläck eller i färgerier. Alpinnar skola kunna

hindra dricka att surna och smör att härskna, och alruskor sägas för-

drifva råttor. — Trädet hindrar icke gräsväxten, bevarar och binder

stränder vid rinnande vatten, och i alkärr är jorden vanligen god och

duglig till odling.

2. Årren eiier Åldern
(Alnus incana W.)

är ett mindre, smärtare och i allmänhet rakare träd än Alen, med slät,

gråaktig bark och vackrare, regelbundnare krona. Den har äggrunda

eller äggrundt-ovala, spetsiga, teraligen ljusgröna, under gråaktiga och

håriga men hvarken skäggiga eller klibbiga blad (o: Grå-Al, Hvit-Al).

Hängen och kottar äro något större än hos Alen, de sednare kortare

skaftade. — Enligt Dir. Stenberg har Ärren vågräta rötter, som gerna

bilda skott.
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Växer allmän i Lapplaud, Vesteibotteu och det nordligare Norr-

land, varande i dessa trakter lika yranig vid stränder och vattendrag,

som Alen längre söderut, der åter Ärren blir sparsammare eller intager

mera högländta, torrare ställen, der den blir vackrast och bäst utveck-

lad ("särdeles på de bergåsar som stryka ini landet"). På detta sätt

växer den, utom i Norrland, mest i Nerike, nästan hela Vermland och

Dalarne; vidare i norra Vestraanland och dito Upland ; sydligare går

den icke på denna sidan, men uppträder äter i vestra och södra Öster-

götland, sträckande sig vidare till Smålands och Yestergötlands hög-

trakter, Bohuslän och Wessige i Halland. — Ärren tillhör nästan en-

dast det norra och medlersta Europa samt Ryssland.

Blommar i Mars, April något tidigare än Alen. Mognar också

tidigare, icke sällan |-edan i Aug., Sept — Varierar med hårigare och

glattare blad. — Förekommer på ett ställe i Verraland med nästan par-

delade blad. Denna varietet eller snarare missbildning har beskrifvits

såsom egen art (o: Betula pinnata Lundmark), och i Liljeblads Flora

upptages den under benämningen Eönnal, emedan bladen skola likna

Rönnens ("tros ha tillkommit af Alnus incana J och Sorbus aucuparia

S" ; utseendet är mest af Alnus incana eller något af Hagtorn"). Bla-

den på ex. i Herb. Norm. likna nästan Oxel-blad men äro mindre, hå-

riga på båda sidor. På D:r J. D. Lundmarks teckning i V. A. H.

1790 äro bladen något oordentligt parbladiga ; småbladen upptill glest

sågade, basen vigglik och helbräddad. Trädet upptäcktes vid Lesjöfors

bruk, 3i mil norr om Philipstad, bland Rönn och Ålder. "Bladen

likna mycket den förras men äro kortare och blommorna äro Ålderns

ehuru hälften mindre". Pä stället äro flera träd af detta slag; stam

trädet är omkring 10 alnar och de andra mindre. Enligt Lundmarks

"Beskrifning på ett nytt svenskt träd, Betula pinnata, funnit i Verra-

land". Beskrifningen (a. st.) är kort.

Ärren liknar till egenskaper och användning i allmänhet Alen,

men dess ved är hvitare, segare och något hårdare än dennas och der-

igenom bättre både till åtskilliga arbeten och till bränsle. Lappanie an-

vända den mycket till sina små husgeråd, och Linné berättar (Fl. Lapp.)

att Norrlänninsreii tillverkar sina mjölkkärl helst af alder-virke, emedan

man på mjölken i sädana får mera grädde, och att Lapparne tugga

innerbarkeu och med den röda saliv, de dervid erhålla, färga läder o. d.

Som trädet i allmänhet och isynnerhet barken innehåller renare tannin

än Alen, blir alderbark bättre än albaik till skinnberedniug och svärtning;

den användes också dertill i Lappland och nästan hela Norrland, der

således Ärren i allt väl ersätter Alen, som der nästan saknas. Bla-

den äro mindre beska än alblad och ätas gerna af husdjuren (äfven af
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rehnen). Fröen nära eu del vilda foglar. — Ärren kan bl. a. planteras

på flygsand, helst der botten är något fuktig, isynnerhet som den i

början utvecklas hastigt; den växer fortare än Alen ända till 15:de

eller 20:de året, men sedan långsammare.

Linné betraktade Alen och Ärren endast såsom varieteter af en

och samma art: Betala Alnus Den förra var B. Alnus « giutinosa,

den sednare B. Alnus /i incana.

* Alnus pubesceus Tausch. växer i Lapplaad och norra Sverige, särdeles i

fjelltrakterna.

!$. Betiila.

Ständarblommorna 3-bladiga; ståndarne skenbart 12 eller 8 med

parvis sammanväxta strängar och enrnmmiga knappar (men egentligen

6 eller 4 och hvar ståndare delad i två grenar). Spirhängena smala

och trinda, med vanligen 3-blommiga (1—3-), spärriga, smalt- och trub-

bigt-triangellika fjäll med två små rundade öron vid basen. Frukt-

kottarna trindt-aflånga eller -ovala, med läderartade, tunna, upptill 3-

flikiga och nedtill vigglika, lossnande fjäll. Nötterna tvåvingadt-hinn-

kantade, 1-rummiga, med tunnt, skört skal. — Träd eller buskar med

blad och blommor nästan samtida. Hängena ensamma eller parvisa;

ståndarnes bildade redan om hösten och ra. e. m. bara under vintern,

spirornas deremot inneslutna i knoppar. Knopptäcket tegellagdt; de

unga bladen tegellagda, veckade.

1. Yanliga Björken
(Betula alba L.)

är ett, isynnerhet som yngre, smärt och vackert träd, som kan bli 25—30

alnar eller (såsom i tätare skogar) högre. Stammen, som lärer kunna

bli ända till 8 alnar i omkrets vid roten, men sällan når denna tjock-

lek, har äldre spriekig bark, men är yngre (se nedan) klädd med hvit,

i tunna blad delbar barkhud (o: näver); på helt unga stammar och

grenar är barken glänsande-briin och hvitprickig. Roten utbreder sig

mycket, men kan också gå nästan lodrätt då marken tillåter det. Gre-

narna bilda en något smal krona, äro i allmänhet svaga, och bli till

en del, särdeles hos äldre träd eller så snart roten möter berg, m. e. ra.

hängande (o: Slok- eller Hängbjörk). Bladen äro otydligt nätådriga,

m. e. m. triangel-, rut- eller hjertlika, sågade; deras skaft långa och

svaga, plattade, h varigenom de (bladen) lätt sättas i rörelse af vinden;

de gulna tidigt om hösten. Ståndarhängena äro nära 2 till 2^ tum

långa, trinda, slaka, gulbruna; de nya. under sommaren bildade, uthärda

vintern alldeles bara; alla tre blombladen (-fjällen) 2- (skenbart 4-)
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ståndrade eller det medlersta icke sällan 3- (skenbart 6-)ståndradt.

Spirhängena äro turaslånga ocli smalare, något uppkrökta, gröna och

(märkena) röda; de utvecklas ur 2- eller 3-bladiga knoppar ora våren,

Fruktkottarna äro slaka, omkring tumslånga. Nötterna smalare än hinn-

kanten.

Växer, vanligen såsom ett mer eller mindre allmänt skogsträd, i

hela Sverige, från Skåne ända upp till 70:de breddgraden, på ganska

olika, både bättre och sämre mark, såsom än i lera, än i grusjord,

än i saudmo. — Blommar mest i Maj, just då bladen utslå; mognar i

slut. Aug. eller börj. Sept., då de små nötterna ("fröen") lossna ur de

ännu på trädet hängande kottarna och blåsa omkring medelst sina

vingar.

Egentligen utgör Björken tvenne egna, visserligen i det hela tem-

ligen lika men dock i allmänhet lätt åtskilda arter:

Betula verrucosa Ehrh., som i allmänhet växer mera på torr,

ofta nog stenig eller klippig mark, icke sällan i ängar och hagar

eller på backar. Den har glatta och kådprickiga årsskott, äldre spric-

kig bark, spetsadt triangel- eller rutlika, dubbelsågade, alltid glatta

blad, och kottefjällens sidoflikar äro utspärrade eller något nedkrökta.

Saknas nästan alldeles i Lappland och fjelltrakterna. — Varierar tem-

ligen mycket. Så har man, särdeles i bergstrakter (Dalarne o. a.)

anmärkt en lågväxt varietet (3—5 alnars träd) med små, bredt-rutlika

(bredare än långa), trubbiga eller mycket kort spetsade blad (Fr. Herb.

Norra, och Summa). — Till bladen särdeles utmärkt, men egentligen en-

dast en missbildning, är den s. k. Ornäs-Björken (Betula alba /3

dalecarlica L. Suppl.), som växer vid Lilla Ornäs i Dalarne. Den har

3-skuret och till nära midten delade blad, hvilkas flikar äro smalt tri-

angellika och långt, m. e. m. tillbakakrökt, spetsade; qvistarna långa

och mycket hängande. Proviiicial-läkaren i Dalarne, D:r C. M. Blom,

som i V. A. H. för 1786 först beskref trädet under benämningen Be-

tula hybrida (Ornäs-björken), erhöll 1785 underrättelse ora att detsamma

växte vid Ornäs säteri "och tillhörde Sekreteraren Välborne Herr Hjort

af Ornäs". Han underrättar om att det 1767 varit föga mer än finger-

tjockt och knappt 3 alnar högt; att det uppväxt på steubundeu, ler-

och grusblandad hårdvall bland vanlig björk, tall och gran, samt några

rönntelningar. H. lät flytta det in i en "slagtägt" bredvid mangården

och 1768 in i sjiilfva trädgärden der det nu står. Han skickade också

s. å. blad till Linné, som i bref "förklarade deröfver icke allenast sin

erkänsla utan ock värkelig förundran" och önskade den för Upsala

Trädgård, "at Herr Lands-Secreteraren taktes vara af den raisonabilitet

och skänka det till Upsala Academiska Trägård och åt Riksens Ung-
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dom, såsom en specieus åraianelse af Herr Lands-Secreteraren, då det

der kunde åskodas af de Konglige, af utländske Ministrar och andre".

Också skickade H. 1774 en aflägg deraf. D:r Blom omtalar att såuings-

försök dermed misslyckats och slutar deraf att trädet är "arbor hybrida"

(mellan lönn och vanlig björk). Han kallar det Betula hybrida och

beskrifver dess stam, blad och honhängen (hanhängen såg han icke).

Den ganska vackra figuren (en qvist med honhängen) är efter ett torrt

exemplar, som D:r Blom skickade till V. A. — En dylik, men mindre

utmärkt missbildning (bladen grundare inskurna i kortare, nästan triangel-

lika flikar) är anmärkt på ett par ställen i Småland och Östergötland

(Fr. Herb. Norra.). — Utbr. norra, medlersta och östra Europa, Brit-

tanien, norra Portugal, Spanien, norra Italiens berg samt på Aspromonte

och Etna; Caucasien, Siberien, Grönland.

Betula odorata Bechst. (Svallbjörken) eller vår egentliga, isynner-

het i bergstrakter allmännaste, Skogsbjörk, bildar än skogar eller lun-

dar, än växer den mera enstaka, icke sällan i kärrmarker och fuktiga

skogar, ymnig också i Lappland, der den mest intager torrare mar-

ker. Den går således längre än den andra mot norden och på fjellen,

tills den slutar såsom ett helt litet träd med upptill mycket korta

grenar (Whlnb. Lapp.) eller såsom en till marken tryckt buske med

mycket kort och knölig stam och utbredda grenar. På fjellen bildar den

ofvan barrträden en egen region, som på Sulitelma går till IIOO'

(snögr. 3300'), vid Civickjock till omkring 2000^, på Åreskutan till

2480' (snögr. 4850'), på Sylfjellet i Herjedalen till 2700' (snögr. 5000').

Den har vanligen slät och hvitare barkhud, småludna, icke kådprickiga

årsskott, nästan äggrunda, m. e. m. hjertlika, ojemnt och nästan enkelt

sågade, yngre och hos rotskotten ludna, äldre vid nerverna glest hå-

riga blad; kottefjällens sidoflikar äro uppstående. Blir dessutom i all-

mänhet något större och storbladigare samt blommar och mognar van-

ligen något sednare. Den varierar betydligt både till blad och bangen

(jfr Ltestadii uppsats i Botan. Notiser 1856) och omvexlar dels såsom

ett mindre träd eller en större buske med brun barkhud och små-

ludna qvistar, men blad som hos den egentliga arten (o: B. pube-

scens Ehrh., icke sällsynt i kärr o. d.), — dels såsom större träd med

små, bredt-äggrunda blad (på spridda ställen, mest i norra och medl.

Sverige), — och på ett par ställen i Vermland och Småland har man

anmärkt en missbildning med trubbigt-flikiga blad, nästan liknande Hag-

tornsblad. — Utbr. nästan endast norra och medlersta Europa, Brit-

tanien och Ryssland, Caucasien.

Dessa båda, hos oss länge förblandade, arter urskiljde Fries 1835

(Fl. Scan. tillag.) och sedan närmare i Mänt. II (1839).

Nyman. Sv. Fanerog. II. '"
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Bland våra löfträd är Björken det härdigaste, det på klimat och

jordmon minst nogräknade. Det är så till sägaudes ett snöns och

vinterns träd, som med den hvita barken liksom vill antyda sin förmåga

att motstå den årstid då den bladas med is-kristaller ("arbor hiemis cor-

tice albo, hieme crystallis glacialibus frondosa" L.). Dess ved är skyddad

genom flera lager tjock och hartsrik hud (näver), som hindrar kylan att

tränga till trädets kärna. An växa björkträden enstaka på ängsbackar

eller bergssluttningar, än samlade till dungar eller skogar, än blandade

med andra träd, men alltid är deras verkan på landskaps-sceneriet ut-

märkt, t. o. m. under vintern, särdeles då rimfrost kläder träden. Då,

säger Lecoq, visar sig Björken såsom ett riktigt frostens träd, de mindre

grenarna prydda med hvita isplyraer och fransar, de större täckta med

isbark, tills solen, brytande sig i kronans iskristaller, eller ett raildväder,

förstör denna vinterprydnad, denna hvita svepning. Men om Björken

tillåter vintern att tidtals smycka sin krona med isiga och obestän-

diga prydnader, så bringar våren i ersättning andra och varaktigare.

Då öppna sig de kådiga knopparna, de veckade bladen utträda ur sina

gömslen och utbreda, spridande balsamiska ångor, i solen sin tunna

och fina väfnad. Med sin lätta, nästan genomskinligt ljusa grönska,

blir då trädet den nordiska växtlighetens nästan bästa vårsmycke; det

är isynnerhet då som "Björken är lundens prydnad", såsom den gamle

nordbon sade. Dess kådiga, liksom med fernissa öfverdragua unga blad

kan icke regnet genomtränga. — Vi ha redan omtalat huru Björkens

blad äro lättrörliga; de dallra på vajande qvistar vid t. o. m. helt svaga

vindar. Likaledes nämnde vi att de gulna tidigt om hösten; de bryta

sig då väl mot de andra, ännu alldeles gröna trädens blad.

Fröet ligger vanligen till följande år innan det gror. I Maj vi-

sar då den späda plantan mest sina första, helt små och brunaktiga

blad, hvilka äro inskurna och icke alls likna björkblad. Först med det

5:te eller 6:te året antaga bladen den skapnad, som tillhör det äldre

trädet. — Björken växer långsamt till I0:de eller 12:te året, då barken

börjar hvitna vid roten ; omkring 20:de året blir hela stammen hvit

och bibehåller sig så till dess barken närmast roten börjar spricka, då

den smånigom mörknar allt högre och högre upp. Trädet är utväxt

och moget vid 50 eller 60 år. — Vid 20—25 års ålder har Björken

30—40 alnars rötter, och redan innan den slutat fälla sina blad bildar

den en stor mängd små nya rötter, genom hvilka den upptager mycket

vatten (Dir. Stenberg). — Der trädet nalkas sin växgräns, i högsta

norden eller på fjellen, bli dess årsringar mycket tunna och dess årliga

tillväxt således utomordentligt ringa; veden blir också mycket hårdare

än vanligt. Redan Linné anmärkte detta (Fl. Lapp.) och Andersson
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räknade, invid björkregionens gräns, på stammar at" endast 8 centime-

ters tvärlinie 70 årsringar. — Utom Slok- eller Hängbjörk (s. o.)

har man Masurbjörk eller Kartbjörk, Glasbjörk ra. m, Masur-

björken uppkommer mest på backar och stenbunden mark, Glasbjörken

i kärr. Dessa benämningar utmärka således endast lokala varieteter.

Det virke, som Björken leninar, är starkt och segt, lättare än ek,

ask och alm, och begagnas mycket, särdeles till vagnar, medar och

redskap samt till allehanda snickararbeten; det kan med lätthet betsas

och poleras. Men till godt virke bör trädet huggas om vintern eller

ännu bättre afbarkas ett eller par år innan det fälles. Vackrast är raasur-

virket och såsom hårdare ganska användbart för svarfvare; poleradt blir

det alldeles utmärkt vackert till inlägg och fanér. Vedens värde så-

som bränsle är bekant; bland våra vanligare vedslag är björkved det

bästa näst bok; den lemnar också särdeles goda kol och askan, som all-

mänt nyttjas till lut vid tvätt, ger den bästa pottaska. Till godt bränsle

bör trädet vara minst 20—30 år. Barken, då den är gammal, kan nytt-

jas, ensam eller med ekbark, vid garfning; yngre är den användbar vid

färgning (brunt m. m., med albark brandgult). Nävern, eller den sega

och spänstiga barkhuden, är också nyttig till åtskilliga ändamål, särdeles

emedan den utmärkt väl motstår röta och vatten knappt kan tränga

igenom den; näversulor äro helsosamma. Den (och ung bark) lemnar

dessutom kimrök och den bästa björkolja, hvilken är ganska hettande och

stundom intages mot rosen. Med sådan olja eller "ryssolja" ingnides

också rysslädret. Den erhålles genom torr destillation, hvilken på enklaste

sätt kan verkställas i en gryta med hål i botten, på samma sätt som

man ibland på landet vinner enträds-olja. Nävern bör samlas om våren

efter safningen; den skall återväxa tre gånger. — Bladen sakna icke

medicinsk användbarhet och upptagas i farraakopén (o: Folia Betulse);

äro verksamma vid gikt, rheumatisra ra. m. och späda berömraas de till

thé eller dekokt mot mask, sten ra. ra. Färgerna Schiittgelb och Schiitt-

grönt erhållas om man kokar björkblad i vatten och tillsätter alun eller

alun och stött krita, och ylle färgas varaktigt gult genom att, alunbetadt,

kokas med späda (äfven torra) björkblad och sedan sköljas med lut. De

späda qvistarna lerana ypperliga qvastar o. d.: "virgte magistrorum et

magistratuum terribiles minae" L. — Knoppar, hängen och frön nära

till väsentlig del orren och andra foglar, och grönsiskan äter gerna

fröen. — Borrar man tidigt om våren (vid källossningen eller innan

bladen utslå) i stammen på äldre björkar, omkring 2 tum djupt, ut-

rinner en ymnig, söt och läskande "laka", hvilken man kan uppsamla,

bäst medelst ett rör, som insattes i hålet. Stora träd kunna lemna

6 till 8 kannor laka i dygnet; ju högre upp man tappar den desto
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sockerhaltigare är den, ju lägre ned desto vattenhaltigare. Efter tappnin-

gen böra borrhålen igenpluggas; man märker då icke någon skada på

trädet, men det påstås att det går miste om årets tillväxt. Somliga

dricka denna laka, nyss runnen ur trädet, såsom ett medel mot sköibjugg,

mask och grusplågor. Men vanligare bereder man deraf ett champagne-

likt vin; den kokas då, skummas och leranas att jäsa sedan man tillsatt

socker och något kryddor.

* Betula inlermedia Thom. är vanligen en omkring 3 alnars buske, men blir

stundom ett litet tiäd, och har mer och mindre rundade men nästan spetsiga (än mera

äggrunda än mera ovala), ojemnt- och spetsadt-dubbelsagade, tydligt näiiidriga blad och

uppräta, nästan ovala fruktkottar; kottefjällens flikar smala, sidoflikarna upjjsiående, nä-

stan lika stora; nötterna omkring lika breda som hinnkanlen. — Växer i fjelltrakterna

och Vermland (bergslagen o a.l. — Liudeb. Novit. — Larss. Verml. Fl. |B. subalpina

och B. oycoviensis).

* Betula alpest ris Fr. växer i Ijelltrakterna. Dess blad äro nästan runda eller

rundadt-rutlika, trubbsågade, med än mycket bredt vigglik än något hjerllik bas. (En-

ligt Fr. Herb. Norm.). Htn Handb. ed, 2 (B. humilis). Fr. Sum.

2. Dvergbjörken
(Betula nana L.)

är en lågväxt och mest nedtryckt buske med vanligen omkring 10—15

tum långa stammar eller grenar, rundade (nästan kretsrunda eller något

bredare upptill), omkring 4—5 linier breda, naggade, tydligt nätådriga,

glänsande-glatta, hårda blad (hvadan troligen Vesterb. K lingris). Ro-

ten är mycket seg och utbreder sig vidt omkring. Stammens bark är

nästan svartbrun. Hängena äro uppräta, nära g tum långa. Ståndar-

hängena vanligen ur egna knoppar nedom spirhängena, rödbruna med

gula knappar; endast det medlersta blombladet (fjället) är 2-ståndradt;

de båda andra äro 1-ståndrade. Spirhängena äro smalare än ståndar-

hängena och gröna, med rödaktiga märken. Fruktkottarna nästan upp-

räta; kottefjällens sidoflikar uppstående, jemnsmala; nötterna bredare än

hinnkanten.

Växer mycket allmän på fjellen samt i Lapplands, Norrlands och

Dalarnes kalla och magra kärr, men annars (Vester- och Östergötland,

Nerike, Vestmanland och Vermland) mindre allmän eller endast spridd

till ned i Småland, till Bohuslän och Halland. Stiger på fjellens

torra och hårda backar i allmänhet högre upp än någon annan buske

— och fjellen äro onekligt Dvergbjörkens rätta hem ; den bekläder

icke sällan hela fjellåsar till flera mils längd (L.). Och vid Nordkaps

yttersta rand, der ett högst ringa antal växter uthärda, kryper ännu

denna (Whlnb.). — Blommar i Maj, Juni, och samtidigt utslå bladen.

— Omvexlar till storlek och utseende; på de torra fjellen endast qvartera-
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hög eller lägre, nedtryckt mot marken, vresig och krypande; på våtare

sluttningar och i fjellkärren större (1—2 fot); i skogskärren, särdeles

Norrlands och Smålands, kan den erhålla 1—2 alnar långa, veka gre-

nar; bladen bli då också större. — Utbr. norra och medlersta Europa,

Skottland, Island.

För de nordligaste trakterna, särdeles Lappland, är Dvergbjörken

af icke så liten vigt. I fjällen, der den ofta är nästan det enda bränslet,

nyttja Lapparne den att koka med, ysta rhenosten och värma sig; de

utbreda den också på marken till bäddning under de rhenhudar, som

tjena dem till läger. Med ruskor deraf eller medelst röken från det

antända riset, skydda de sig och sina rhenar mot myggen. "Snö- och

fjellripor äfven som hjerpar lefva både af de tidiga knopparne och af

de mognade fröen, hvilket utgör en betydlig del af deras näring, att

icke närana Lemlar eller P^jellmöss, som dermed också uppehålla sig.

Som de i fjellen allmänna Riporna till stor del lefva af buskens frön

— de plocka dera hela vintern under snön — , kalla nybyggarne den

vanligen Ripris. I södrare landsorter, der nyttan af busken ej sträcker

sig utora de veka grenarna till qvastar, har man tillagt densamma

egenskapen att orsaka leversjuka hos får ora de derpå föda sig. Men

sora busken växer på sidländta ställen, der fåren snarast af andra or-

saker få denna kvärapa, torde busken vara dertill likaså oskyldig, sora

till det vidskepliga namn hvarmed den af småländska allmogen benäm-

nes" SwARTZ. Dvergbjörken kallas nemligen (se nedan) i Småland

Långfredags- eller Fredagsbjörk, liksom den på somliga orter i

Dalarne kallas Fredagslöf. Annars benämnes den också för sitt väx-

ställe i kärr och myrar Myrbjörk, eller (i Dalarne) Fjellrapa, Fjell-

repe (o: isl. räpa, krypa, löpa omkring), i Vermland Vivang ^ vidje-

spö, vidjeris (vang - qvist, spö), i Jemtland Käringris (Whlnb.). Bla-

den ha stark lukt och smak genom de hartsartade prickarna på deras

undre sida. De färga vackert gult, bättre än Vanliga Björkens blad.

Dvergbjörken var väl bekant för våra gamle botanister; den upp-

tages i Frankenii Speculum C^: Betula nana puraila), i Rudbecks Hor-

tus, i Broraelii Chloris Gothica (o: B. nana suecorum) o. a. Också

O. Celsius odlade den i sin trädgård, der den växte bra ehuru läget

var torrt; den erhöll der mycket större blad än i vilda tillståndet (L.).

Men dess närmare, egentliga beskrifning och historia jemte första figur å

växten, lemnade först Linné i sin Flora Lapponica (den under Rudbecks

lappska resa gjorda målning blef icke utgifven). Och något sednare

författade han en särskild Dissertatio botauica de Betula nana resp.

L. M. Klase, Sraol., intagen i Amoen. 1 (1749). Der upptages busken

såsom 2. Betula foliis orbiculatis crenatis (Dvergbjörk); n:o 1 är B.
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foliis acurainatis serratis. Sedan kommer utförlig beskrifniiig på Dverg-

björken, dess skillnad från den vanliga, dess geografiska utbredning,

historia (hvilka botanister som omtalat den), dess usus och namnets

ctymologi. Vid den sednare omtalar L. (liksom i Fl. Lapp.) att Små-

länningarna kalla busken Fredagsbjörk (Fredagsris) emedan de tro att

Frälsaren på Långfredagen blifvit gisslad dermed, och att Gud derföre

förbannat den och förbjudit den växa högre. Slutligen "figura" på ett

qvartblad, ritad efter ett i Upsala botaniska trädgård odladt exemplar.

* B, humilis Scliiarik och B. fruticosa Pall. äro euligt Fries (Vet. Ak. Förh.

1848) anmärkte i Suiälacd af Stud. Forsgård och Matj. Forssander, men den sednare

arten lärer sedan icke vara återsedd. Enligt Larssons Vermlauds-Flora växer den också

i Vermland.

LXXVIII. MYRICE^.

t. Mypjea L.

1. Porsen
(Myrica Gale I.).

En omkring alnshög, med små gula hartsprickar — isynnerhet

på bladens undersida — beklädd och derigenora starkt, nästan kamfer-

likt, luktande buske med bruna, mot våren rödaktiga, hvitpunkterade,

uppstående grenar, 1—2 tura långa, lansettlikt-vigglika, upptill glest

sågade blad och korta, uppstående, mycket tidiga blomhängen och -kottar

ur egna knoppar upptill på grenarne. Blommorna äro enkönade på

olika stånd (tvåbyggare). Ståndarhängena äro blekt brunaktiga, knappt

i tum långa, med rutlika, kupiga blomskärmar; spirkottarna ändå mindre

och mörkröda. Fruktkottarne bli slutligen ärtstora, med gröna, genom

den ut- och vidväxta kalken nästan trehornade och något köttiga nötter.

Växer i kärr och mossar och vid låga, buskiga sjöstränder, tem-

ligen allmän ända upp till Norrbotten och ymnigast i Norrlands med-

lersta delar (men saknas i det egentliga Lappland). — Blommar i April

eller Maj, temligen långt innan bladen utslå (endast i våra nordligare

trakter bli blomning och bladutveckling mera saiutida). — Utbr. Skan-

dinavien, Brittanien, vestra Frankrike, Belgien, Holland, norra Tyskland,

medlersta Ryssland.

Såsom bekant, började humle mera allmänt användas vid ölbrygd

först i K. Gustaf den Ls tid. Förut brukades till samma ändamål

Pors, och det är t. o. ra. möjligt att namnet har något sammanhang
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med användningen, eller kan vara beslägtadt med porssa, forssa, eme-

dan en sjudnin» eller jäsning, ett porssande, uppkommer när växten läg-

ges i vörten (Dybeck). Men då växten på Gotland kallas Purs, är det

också möjligt att ordet kan komma af det gotländska bust (burst)

^= borst, som då skulle häntyda på stelheten i buskens grenar och

blad (Säve). Vare härmed huru som helst, så är det säkert att Por-

sen i hela forntiden var allmänt känd och begagnad i stället för humle;

den hörde således till vigtigare växter, och våra gamla landskapslagar

innehålla vitesbestämmelser för dess hemtning på annans mark utan

egarens tillåtelse. Porsöl omtalas och prisas mycket i gamla handlin-

gar, visor och berättelser, och att det ännu i Gustaf Ls tid brukades,

åtminstone i de norra orterna, synes af visan om "Konung Gösta den

I och Dahlkarlarna", i hvilken talas om "det starka porsöl", och i

Vestmanlands och Nerikes skogsbygder lärer än i dag pors begagnas

allmänt af fattiga i stället för humle (Dybeck). Med pors kryddadt

öl eller dricka skall ha behaglig smak, men är icke blott mycket ru-

sande utan orsakar också svår hufvudvärk ra. ra. (men "kanhända en

långvarigare kokning och skuraning mildrar denna verkan"); buskens

blotta lukt, särdeles under varma sommardagar, besvärar mången. Sma-

ken är kryddartadt besk. Isynnerhet bladen ha, såsom dekokt o. d.,

använts utvärtes mot utslag m. m. (växten har varit officineli under

namnet Myrtus Brabantica). Färska bladen, kokade i vatten, färga alun-

betadt ylle gult. Pruktkottarna lerana vid upphettning i kokande vat-

ten ett slags vax ehuru till ringa mängd.

Porsen skall i Vestergötland och Bohuslän kallas Körning,

Tiärning, säkerligen för växstället (kärn ----^- liten skogssjö). Somliga

gamle botanister kände den under benämningen Gale (etc), hvilken

Linné bibehöll som artnamn under det han till slägtnamn antog Plinii

Myrica, ett namn som redan Frankenius använt (Myrica septentriona-

lium etc. 1638).

LXXIX. CONIFER^.
(Barrträd.)

1. ABIETINE^..

Ståndarfjällen nästan vigglika, bärande på undre sidan (insidan)

de 2 långa, enrummiga knapparna. Spirblommorna i kottar, neraligen

2 omvända fröämnen bredvid hvarandra nedtill på karpellbladens insida;

i
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de sednare utväxa och bilda slutligen kottens fröbärande fjäll, under

det de små blomskärmarna borttyna.

1. Piniis (L.).

Sarabyggare. Ståndarhängena axlikt samlade kring årsskottens

bas. Spirkottarna (de blommande kottarna) ensamma eller 2—3 i spet-

sen på andra årsskott; deras karpellblad raka. Kottefjällen upptill

kantigt-tjocka med mycket lågt pyramidlik spets.

1. Tallen eller Furan
(Pinus silvestris L.).

Blir icke sällan ett resligt (100 fots eller högre) träd med rak

och stark, 2—3(—4) fot bred stam, och har kretsvis närmade, utbredda

grenar (hvilka slutligen bilda en bredare eller smalare krona), grå- eller

rödbrun, äldre mycket sprickig, bark och smala, spetsiga (nållika), 2—

3

tum långa, raörkt-blågröua, under kulhiga, ofvan nästan plana, parvisa

blad (barr); omvexlar dock mycket till storlek och växsätt. Blad-

paren äro nederst omslutna med en liten hinnaktig slida och vanligen

vexelvisa (mera sällan kretsvis närmade). Ståndarhängena äro ägg-

runda, nästan uppräta, gula; spirkottarna purpurröda, nästan klotrunda,

uppräta, mindre än små ärter, och på hela tiden ända till nästa vår

hinna de icke bli större än en någorlunda stor ärta, men under andra

årets sommar utväxa de alldeles och bli då om senhösten mogna kottar.

De utväxta kottarne äro, innan de uppbrista, kägellikt-äggrunda, bruna,

omvända (med spetsen nedåt), 2—3 tum långa. En större kotte inne-

håller 20—25 frön. Hjertbladen äro 5—6(—7). — Utom stora sido-

rötter har trädet en gaaska stark pälrot, som tränger djupt ned (ända

till 16 eller 18 alnar), der marken tillåter det; då reser Furan sin

höga och raka stam. Men der berg eller styf lera icke tillåter sådant,

uppkommer en kortare, marigare och krokigare Tall. Det är detta det

olika utseendet hos trädet som de båda olika benämningarna i allmän-

het motsvara; vanligen kallas dock det unga, icke utbildade trädet, eller

det mindre, det må vara växt huru som helst, Tall.

Växer, såsom ett allmänt skogsträd, mest på torrare, sandig mark.

Högst ocd starkast blir den på lös och mullblandad sand. Blommar

mest i slutet på Maj. Fröen mogna först under andra årets höst eller

vinter och lossna ur kottarna våren derpå (April, Maj). — Trädet

är moget vid 120 eller 140 år (på gynnsam mark tidigare), men blir

icke sällan 300 år; det kan t. o. m. bli ända till 400 år gammalt

(eller äldre). — Omvexlar med längre eller kortare, grönare eller blå-

aktigare barr samt med bredare eller smalare och (slutna) spetsigare
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kottar. Mellan Okstad och Läby i Upland anmärkte Linné (1732) ea

underlig Tall-varietet (?) i det hos många träd alla de stora grenarne

reste sig raka och jemna från den korta stammens spets. I sin La-

chesis säger han derom: Okstad (egentligen Högsta) är 1^ mil från

Upsala — —
. I skogen ser man oräkneliga dvergtallar, hvilkas ringa

höjd är oproportionerlig mot de tjocka sta raraarne och hvilkas nedersta

grenar äro "on a level" med de öfversta under det toppskottet alldeles

saknas. Det tyckes som om alla grenarne komme från en center "lik-

som en palms" och att toppen blifvit afskuren. Detta tillskrifver jag

jordraonen och beundrar det såsom en naturens "pruning". Finnas

dessa träd ännu qvar, vore de värda att närmare undersökas. — Tallen

bildar i Lappland (och Norrbotten) en egen varietet (underart) med

kortare och bredare, rakare, hårdare och mera utspärrade barr i tyd-

liga och glesa kretsar (o: P. silvestris — verticillata Wahlb. i Vet. Ak.

Pörh. 1844. P. s. — lapponica Fr. Sum. 1845. Pinus Friesiana Wich.).

— Utbr. norra och medlersta Europa, Skottland, Spaniens och norra

Italiens berg, Macedonien, Ryssland, Caucasien, Siberien.

Detta allmänt bekanta träd bildar, jemte Granen, våra största,

ständigt gröna skogar; man har beräknat att dessa båda barrträd i Sve-

rige tillsamman betäcka omkring 1,100 qv.-rail, d. v. s. omkring i af

vårt lands yta. Tallen är visserligen, bland våra andra träd, lätt igen-

känd på sin ständigt gröna, af smala och parvisa barr bestående klädnad,

som lika bra uthärdar vinterns köld som sommarens hetta. Dess ut-

seende omvexlar dock betydligt efter ålder m. ra. Ännu helt ung, har

den ända ned till marken talrika, nära raka grenar, hvilka uppåt bli allt

kortare, så att de bilda nästan en pyramid; äldre blir dess stam nedtill

bar, och slutligen får den en högre eller lägre, sned eller kullrig krona

med m. e. m. utsträckta, krokiga grenar. Man har iakttagit att så

länge trädet är ungt eller buske, bär det mest endast spirblommor,

sedermera båda slagen, och då det blifvit gammalt icke sällan endast

ståndarblommor. Den glest stående bergtallen har i allmänhet en större,

mycket grenig krona och skroflig bark; den i sandmylla växande furan

en mindre krona och slätare bark. Frön af bergtallen, sådda pä sand-

raylla, ha dock alstrat träd lika med dem, som uppdragits af frön fråu

"resliga furor". I kärr och mossar, der roten snart möter vatten eller

berg, blir Tallen låg, nästan stamlös (o: Martall), men Gårtall, som

växer enstaka och på öppen, god mark, har tjocka grenar, lös ved, icke

sällan krokig stam. Stångtall, ungtall som växer så tätt att endast

högst upp några grenar kunna bilda sig, har mycket smal och spinkig

stam. — Furan, säger Linné (Vestg.-Resan), blir det högsta träd i Sve-

rige och täflar ofta med eken i år och ålder. "Här vid Norum (i Verra-
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land) sågo vi en furustock, 33 alnar lång utom skaten ; storändan var 5

qvarter bred med 409 ringar eller år", alltså sedan digerdöden. Bland

stora träd på Gotland nämner Säve en tall vid Biskops i Bunge, hvil-

ken, 5 qvarter öfver marken, är 7^ aln tjock. I Småland (omkring

56:te breddgraden) kan tallens stam på 270 år bli 30 tura i tvärlinie

(Utställn. 1866). Men att också i Lappland, t. o. m. ända uppe vid

Qvickjock, tallens stam kan uppnå en icke obetydlig tjocklek, intygar

Andersson, som i Qvickjocksdalen såg tallstammar af 1 alns tvärlinie. —
På fjellen vid Qvickjock, der snögränsen är vid 4100 , går tallen till

1350'. I dessa nordliga trakter och på denna höjd är, såsom vi närande

vid Björken, trädens årliga tillväxt mycket ringa. Så uppger Andersson

(Landtbr. Akad. Tidskr. 1865) att en tall, vuxen något mer än 1000

fot öfver hafvet, hade en stamdiameter af endast 10 tum men 453

årsringar; en annan vid barrträds-regionens gräns hade 176 årsringar

på en stam af 4 turas tvärlinie. Der tallen upphör att växa (raot

snögränsen), bildar den i Lappland låga och vanskapliga, dock icke mot

marken nedtryckta träd, sparsamt spridda bland högre björkar, då den

deremot på bergen mellan Dalarne och Vermland, der den går högre

upp än björken, blir alldeles nedliggande (Whlnb.). — Vi ha redan

nämnt huruledes den lappska tallen utmärker sig från vår vanliga. Här-

till kommer en egenhet hos densamma, som redan Linné omtalar (Fl.

Lapp.), neraligen att veden är vriden motsols (liksom stjelken hos Stör-

bönan och Vindorna); det virke den leranar blir derigenom både svårt

att arbeta och kastar sig sä, att det t. ex. icke kan användas till

byggnadstimmer. Andersson säger (a. st.) att hos utväxta träd är ve-

den nästan alltid vriden medsols och att denna vridning "är så ytterst

märkbar, att när man, såsom ofta i skogarna är fallet, får se stora

väldiga stammar stå alldeles torra, nakna och gråa, då märkes vrid-

ningen så stark, att de, oaktadt sitt omfång, ha utseende af jättelika

kabeltåg".

Tallens användande i vår hushållning är, såsom bekant, vidsträckt.

Byggnads- och skeppsvirke, bräder och bjelkar, mastträd och spiror,

bränsle och kol, tjära och beck m. m., allt detta erhålla vi af Tallen.

Tjära brännes bäst af gamla stubbar och rötter, hvilka äro särdeles

feta (kådiga, bartsrika). Man beräknar vanligen 1 tunna tjära efter 12

kubikalnar rotved. Beck och beckolja erhålles genom tjärans kokning

med vatten. Huru hartsrik Tallen är, synes bäst om våren eller som-

maren, då, om trädet borras eller hugges, kådan (terpentin) utrinner

eller utsipprar; den kan destilleras till terpentinolja. Får kådan hårdna,

blir den harts, som, smält och silad, kan nyttjas liksom grankåda (Hvitt

Beck, Burgundiskt Beck); harts (eller kolofonium) erhålles också vid
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terpentin -destillerinpr; återstoden brännes till kimrök, hvartill också bark,

kottar o. a., som icke åtgår vid tjärubränningen, kan användas. — Vir-

ket är både lätt och varaktigt och icke svårt att arbeta. Det bästa

och varaktigaste timmer och virke lemna i allmänhet de träd, som växa

tätt på djup sandmo och äro väl mogna, men det hårdaste virket de

som växt mycket långsamt; veden hos den trögväxta Lapptallen (se

ofvan) kan, liksom hos Martallen, bli nästan lika hård som buxbom;

Martall begagnar Lappen helst till sina skidor. — Icke heller saknar

Tallen medicinska egenskaper. Dess unga, kådrika, tidigt på våren

samlade årsskott, vanligen kände under benämningen "tallstrunt" (o:

Turiones Pini Pharm.), kokade till dekokt med maskrosrötter och enbär

(hvartill kan sättas pepparrot-saft), utgöra, helst såsom vårkur, ett verk-

samt medel i skörbjugg, gikt, andtäppa m. m. Man dricker ett eller

par glas sådan dekokt om dagen. Såsom ett enklare medel användes

också tallstrunt-öl (eller -dricka), hvars verksamhet beror på de sudori-

ska och diuretiska egenskaper som tallstrunten äger. Också tjärvatten

berömraes mot skörbjugg, rheumatism, hosta och andtäppa ra. m. Det

erhålles då vatten slås på tjära, omröres dermed, och massan sedan får

stå att klarna. Då det intages (ett par små glas på morgonen), kan

socker eller vin tillsättas att förbättra smaken. — Ett eget slags an-

vändning ha Tallens barr erhållit i sednare tider. Man bereder nera-

ligen af tallbarr en slags korttågig, spänstig ull, "liknande blånor i trå-

den, men närmare tagel i spänstighet". Känd under benämningen

Skogsull, rekommenderas den isynnerhet till stoppning i madrasser och

möbler för rheumatiska personer; men den är icke blott helsosara (ge-

nom sin utdunstning) utan också varaktig och bibehåller länge sin

spänstighet; dessutom skall den vara skyddsraedel mot mal och säng-

ohyra; är också billigare än tagel. Man har också "Tallbarrs-extrakt"

och "Skogsulls-olja". Sålunda tillverkar Jönköpings Skogsulls-fabrik

"Tallbarrs-extrakt" till bad, "ett utomordentligt verksamt medel mot

lamhet, gikt och rheumatiska åkommor", och "Skogsulls-olja" till yttre

bruk mot nervlidande, lamhet och frostskador m. ra.

Vidsträckta, dystra och ödsliga tallskogar bekläda, såsom vi redan

sett, vårt land till icke så ringa del. Dock är i dem den magra mar-

ken ofta nog täckt med en ständigt grönskande matta, bildad än af

lingon- och mjölonris m. m. jerate inblandade Pyroler och Linnea —
än af mossa (Hypna, Dicrana, Polytricha); men icke sällan kan den

också hvitna eller gråna med Rhenmossa och andra lavar, och i riktigt

täta skogar är marken brun af vissnade barr. — Den tall, som upp-

växer såsom resligt skogsträd, liknar icke mycket den klenväxta berg-

tallen, hvilken åter har ett annat utseende än martallen. Men med
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dessa olikheter är Tallen ändå alltid samma träd, — det nordiska, kåd-

rika, ständigt e^röna, frihetsälskande (klippning icke tålande) skogs-

trädet (arbor septentrionalis, resinosa, sempervirens, silvatica rainirae to-

piaria: L.).

S. Abies DC.

Sambyggare. Ståudarhängena ensamma (ur särskilda knoppar),

spridda eller närmade pä qvistarnas sidor vid eller under årsskotten.

Spirkottarua (o: de blommande kottarna) ensamma i grenspetsarna; deras

karpellblad tillbakakrökta, större än de borttynande blomskärmarna.

Kottefjällen tunna, upptill tunnare, med nästan tvärtrubbig, sargtandad

spets.

1. Granen
(Abies excelsa DC. — Pinus Abies L.).

Blir icke sällan ett högt (nära 100 fots) träd med rak, 2—3 fot

bred stam, som smalnar smånigora ända upp till spetsen, har sprickig

men temligen slät, gråaktig bark och smala, kretsvisa grenar, de nedre

m. e. ra. riktade nedåt, de andra nästan vågräta och smånigom kortare,

hvarigenom en hög och spetsig krona uppkommer. Smågrenarne äro

tvåradigt armgreniga, sä att deras qvistar utgå åt båda sidorna i samma

plan (ehuru de äldre kunna hänga nedåt), hvarigenom dessa grenar bli

nästan platta. Rötterna utbreda sig, 10 eller 11 tum under markens

yta, nästan vågrätt och mycket långt; — redan hos ett 20 års träd

sträcka de sig vanligen hela 10 eller 12 alnar från medelroten (Dir.

Stenberg). Bladen (barren) äro korta (icke turaslånga), jemnsmala, fyr-

kantiga, m. e. m. hoptryckta, kort-uddspetsiga, rent mörkgröna, glatta

och glänsande, nästan tvåsidigt spridda. Ståndarhängena äro nära

I tum långa, smalt-äggrunda, unga purpurröda (något smultronlika),

sedan gröngula med röda knappband; spirkottarne större, purpurröda,

uppräta. De utväxta kottarne äro hängande, 3—5 tum långa, rödbruna,

nästan trinda (cylindriska); de mogna samma år. Kottefjällen äro nä-

stan rutlika; de bilda (L.) 8 spiral-rader, med vanligen 20—23 fjäll i

hvar spiral; under hvart fjäll äro 2 frön och således stundom 368 frön

i en kotte (vanligare äro de omkring 200). Hjertbladen 8— 9.

Ett allmänt skogsträd, som älskar något fuktigare, lagom mager

mark, helst lerbotten och dälder eller sluttningar åt norden. På sank

mark växer Granen trögt, men virket blir då segare. Går öfver 68:de

breddgraden, men stiger på fjellen i allmänhet icke så högt upp som

Tallen, d. v. s. närmar sig mindre snögränsen än denna. Endast undan-

tagsvis går Granen högre än Tallen, såsom på Qvickjocks-fjellen (snögr.
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4100^), fler den går till lOOO' och på Åreskutaii (snögr. 4850'), der

den uppstiger till 2200^ — Blommar mest i Maj, hvarvid dess ymniga

stcåndarmjöl, liksom tallens, uppstiger såsom en rök och, då det ned-

kommer med regnet, gerna lägger sig på stillastående vatten liksom ett

gult pulver (deruti bestå de s. k. svafvelregiien). Den utvecklar då också

sina årsskotts unga blad, hvilkas späda, ljusa grönska bryter vackert mot

de äldres mörka (de gamla barren qvarsitta vanligen 2 eller 3 år) Un-

der blomningen stå Granens kottar uppräta och öppna, men vändas se-

dan nedåt och sluta sina fjäll såsom taktegel (mot regn och köld), ju

tätare desto mera det lider emot vintern. Med April månad, då solen

börjar värma, öppnas de ånyo och släppa fröen, hvilka då mottagas af

den uppvärmda marken och gro genom vårregnen (L.). De på senhösten

mognade fröen sitta sålunda qvar i kottarna tills första vårsol öppnar

dessa, så att fröen icke sällan utfalla på den ännu liggande snö-nj då

denna smälter, uppmjukas de och gro om 4 eller 6 veckor. Trädet är

moget vid 100 eller 120 års ålder, men kan i mager jord bibeliålla sig

friskt ända till 200 år och bilda nya, ehuru mycket tunna årsringar.

— Också Granen varierar ternligen mycket. Den sällsyntaste varieteten

är Slokgranen, som har ända till 4 alnar långa, helt smala, alldeles

slakt nedhängande smågrenar, bvilka endast mot spetsarne äro klädda

med alldeles spridda, längre och smalare barr. Clas Alströmer väckte

först uppmärksamheten på densamma genom sin "Beskrifning på Sven-

ska Slok-Granen (Pinus viminalis)" i Vet. Ak. Handl. 1777. Han såg

den först vid Malraby gästgifvaregård i Södermanland; den hade 2—

3

alnars rätt nedhängande, mycket böjliga, endast mot ändan barriga qvi-

star, der också kottar hängde. Han ditsände "en skickelig Medicinse

Studiosus, Hr Gust. Fr. Kiellman, med en färdig ritare, Hr Schneck",

hvilka då erhöllo underrättelse om flere sådana granar, hvilkas närmare

beskrifning och afritning Sparrman och en "särdeles skickelig ritare och

kopparstickare, Hr x^krell" åtogo sig. De båda vackra planscherna

(hela trädet och en hänggren med kotte) äro ritade och graverade af

den sistnämnde. Sparrman beskrifver trädet utförligt på latin, och om-

talar sedan några andra Slokgranar (P. hybrida L.) i Upland och Söder-

manland. Vid landsvägen mellan Gefle och Torneå säger sig Quensel

ha sett sådana på flera ställen, men mycket sällsynt; Hartman omtalar

(1828) Slokgranen såsom växande vid Gefle (der också Brukspatron 0st-

ling anmärkt den på flera ställen) och i Undersåkers socken i Jemt-

land, på båda ställen med unga plantor ikring; den växer också i skogen

vid Mulserud i Småland (Stud. J. Wetterqvist 1843). Denna Slok-

eller Hänggran har, ehuru utan skäl, ansetts vara en hybrid mellan

Tall och Gran (o: P. hybrida). Andra varieteter ha erhållit benämnin-
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garna Myrgran, Margran (mindre varr.), Gårgran. — Granen be-

bor norra och raedlersta Europa (saknas i Brittanien), Pyrenéerna, norra

Italiens berg, Ungern, Siebenbiirgeu, Ryssland.

Granens ved är hvitaktig, lösare och lättare än tallens, står min-

dre mot röta och är i allmänhet mindre värderad utom till virke för

en del musikaliska instruraenter (lignura rausicum L.), till somliga snic-

kare- och tunnbindare-arbeten, till golf, takstolar, gärdsel, stänger och

rår på fartyg ra. m. der dess seghet tages i anspråk. Till pålningar

under vatten skall den vara ganska god; staden Amsterdam lärer till

en stor del vara byggd på svenska granpålar. — Också Granen är

kådig och kådan kan smältas till harts sedan den setat och mognat ett

eller två år; erhålles mest genom inskärning i barken. Grankåda är,

särdeles i Dalarne, den vanliga tuggkådan. Färska kådan kan beredas

till kimrök och lemnar också genom destillation terpentin. Renad gran-

kåda blir således harts; detta kokadt med vinättika till torrhet utgör

colophonium (konfonium). — Granen kan planteras till häckar och låter

väl klippa sig, hvadan Linné kallar den "arbor topiaria", då tallen der-

emot är "minime topiaria". Dess unga grenar och späda rötter kunna

begagnas till vidjor, band, korgarbeten ra. m.; qvistarna niöd barren till

täckning i trädgårdar o. s. v. Unga, sraala stammar till tunnband,

stänger ra. ra. Barken är nyttig vid läderberedning och att täcka tak

med. Såsom bränsle har stararaen mindre värde än grenarne, hvilka i

värmestyrka komma närmast björkved; de ge också ymnigare och lut-

haltigare aska. Kottarna färga brunt om godset med sönderstötta så-

dana kokas i vatten och sedan behandlas med stark lut. Fröen nära

ekorrar, korsnäbbar ra. fl. De späda skotten kunna nyttjas liksom

tallstrunt.

Få trädslag bilda så täta och mörka skogar som Granen. Der

den kan växa riktigt tätt, blir den snart enväldig herrskare, så att an-

tingen är marken under träden bar, endast täckt med garala barr och

kottar eller kottdelar, eller ser raan här och der några örter, sora älska

eller tåla stark skugga. Men på stubbar eller på de döda stammar,

som multna bland sina ättlingar, grönska mossor och gråna lavar, un-

der det skägglika sådana hänga från de åldriga trädens grenar. Och

om hösten blir granskogen ett hem för talrika svampar, med olika for-

mer och färger. Granens egendomligt balsaraiska lukt, starkare än

Tallens, är allraänt bekant och omtyckt, och mycket brukas ännu både

julgranar och brudgranar.

Gran och tall bilda, såsom bekant, — än ensamma än blandade

— våra stora barrskogar, som "icke blekna för nordens köld eller vin-

terns snö", och mångenstädes liksom kämpa de om väldet, ehuru i all-
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mänhet tallen blir herrskare på torrare eller mager mark. Båda äro

äkta nordiska träd. Pu Utställningen i Stockholm 1866 prunkade en

tvärskifva af en granstam, som var nära 3 alnar i genomskärning; den

hade (såsovn ibland händer med mycket stora stammar) bugtig omkrets

och lindrigt vågiga årsriugar. Der var också en 33—34 tums skifva

från Lycksele och en frän Skellefte på nära 1 aln (af ett 200 års

träd) jemte en annan alnsbred från Östersund — således ganska ståt-

liga träd i så nordliga trakter. Men om Granen gäller detsamma som

om de andra träden, hvilkas mot deras växgräns mycket smala (tunna)

årsringar och derpå beroende ringa årliga tillväxt vi redan omtalat. Så

fann Andersson vid slutet af barrträdsregionen 342 årsringar på en

granstam som hade endast 8 tura i diameter. Dessutom antager i

Lappland hela trädet vanligen ett egendomligt utseende, hvartill kom-

mer att den lappska Granens ved är vriden liksom vi sågo den vara

hos tallen* (Ands.). Dess grenar, berättar Andersson, äro aldrig upp-

böjda med topparna; snarare sloka de alldeles, så att trädet blir sma-

lare, nästan som en cypress (jfr Whlnb. Fl. Lapp.); toppskottet utväxer

aldrig så långt som här nere, hvarigenom trädets 'spets blir mindre ut-

dragen. Barren äro kortare och mera "vridna bakåt". Slutligen äro

kottarues fjäll icke såsom vanligt rutlika, utan omvändt-äggrupda, mycket

bredare mot spetsen och der "afrundade som en cirkelbåge". Sådane

äro också kottetjällen hos Granen i norra Finland (var. medioxima Nyl.),

men såsom Hisinger, i Botaniska Notiser för 1867, visat, finnas mel-

lan dessa nordliga grankottar och de sydligare och äfven hos oss van-

liga, andra, hvilka mellan dessa båda ytterligheter bilda en ganska väl

ordnad, sammanhängande serie.

Både på Gran och Tall uppkomma stundom egna bildningar, s.

k. marqvastar eller raarknutar, uppe i kronan. De bestå i en tät,

klumplik och tofvig, ibland qvastlik, massa med från samma ställe sjuk-

ligt och talrikt utvecklade qvistar (en slags bedeguar?). Sådana ser

man också på björkar, ehuru i somliga trakter mera, i andra mindre

eller icke alls. Dybeck omtalar att man ännu på landet ganska ofta

får se dylika qvastar uppspikade i stall på det "maran" skall rida dera

och icke hästarna, hvilket har sin grund i tron att de äro "ett verk

af Maran (ett slags troll) och att hon trifves väl af att rida på dem".

2. CUPRESSINE.E.

Ståndarfjällen kort skaftade, nästan triangel- eller rutlika, bärande

på basen (nedre kanten) de klotrunda, enrummiga knapparna (3—5).

Spirblommorna 3 i krets, uppräta, hvar inom ett litet skärmblad (de
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innersta kottebladen), slutligen köttiga och ut- och sammanväxta, bil-

dande en 3-fröig "bärkotte". Fröen uppräta, nästan trekantiga.

3. JTuiiiperus L.

Tvåbyggare. Ståndarhängena ensamma i årsskottens bladveck. Spir-

kottarna (— bärkottarna under blomningen) knopplika, äggrunda. Bär-

kotten nästan klotrund.

1. Enen
(Juniperus communis L.).

Vanligen en lågväxt och utbredd, mycket grenig buske, sällan

(och endast på bättre, mera högland mark) ett litet träd. Bladen

(barren) sitta 3 i krets och äro 4—5 linier långa, utstående, jemn-

bredt-syllika, med mycket stickande spets, ofvanpå rännlika och blå-

gröna, under nästan kölade och glänsande-mörkgröna. I de öfre blad-

vecken och grenspetsarne märker man icke sällan små täta skott eller

trebladiga bägare af mjukare och blekare barr; de sednare innesluta,

inom tre mindre barr, en insekt- (Tipula-)larv och kallas vanligen Kikbär

(eller Orkorn) emedan de tros kunna bota kikhosta (och dynt ellei' or).

Knopparna, äro små och bara. Ståndarhängena äro omkring 2 linier,

elliptiskt-ägglika, gröngula; spirkottarna små som senapskorn, gulgröna.

Andra året utbildas de sednare till grönaktiga och omogna bärkottar

("enbären"), stora som små ärter, och täckas slutligen med en gråaktig,

vaxartad dagg. Men först tredje året bli de riktigt mogna (svartblå,

svarta med blåaktig dagg); deras spets är dä något öppen, men "bären"

visa också annars, genom spetsens tre små uddar (nästan som hos en

blodigel-mun), huruledes de bildats. Alla dessa tre olika åldersstadier

finnas samtidigt på en och samma buske.

Växer mest på mager skogs- och slättmark, magra betesmarker,

backar och hedar, mycket allmän, ända upp på fjellen, der den t. o.

m. kan gå högre (närmare snögränsen) än både Dvergbjörken och Kråk-

riset. Fjellens En har kortare och bredare, tätare och mera tilltryckta

barr, större (längre) bärkottar, och högst på fjellen kryper den helt

lågväxt utmed marken (o: J. nana W.). — Blommar i Maj eller Juni,

då dess ymniga, hvitgula, puderlika ståndarmjöl uppstiger som en rök

("enen dammar eller ryker"). — Utbr. genom nästan hela Europa, i

Caucasien, Siberien, nordligare Amerika.

Då vintern med sitt snötäcke döljer de vissnade och hvilande ör-

terna, grönskar dock Enen, som då icke sällan uppsticker sina toppar

ur snömassorna, ehuru dess grönska är matt och ofta nog brunaktig.

Enens utseende kan, såsom nämndt, vara olika; än, ehuru sällan, upp-
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träd (på skyddade ställen med djup jord), än bildar den lägre buskar

med krokiga stammar och utbredda grenar. Det sednare eger isynner-

het rum på öppna, blåsiga ställen (eller der kreaturen uppäta de späda

barren), der enbuskarne bli mycket täta och låga och icke sällan se ut

som om de vore klippta. Särdeles utmärkt är den fjellen mest till-

höriga varietet eller underart, som är känd under benämningen Dverg-

En (J. nana W.); den bildar vida buskar, hvilka på marken utbreda

sina vridna grenar åt alla håll (s. o.). Redan O. Eudbeck d. y. an-

märkte och lät måla den under sin lappska resa och upptog den i sin

Nora Samolad bland nordens "ätlige bär och frugter" såsom Juniperus

alpina etc. — Enen växer merendels sällskapligt och ståndarbusken är

vanligen talrikast. Märkligt är att på En, som växer invid rökande

masugnar och tegelbruk, de nedre grenarne torka och toppen bildar en

tät och smal pyramid, nästan lik en cypress; detta kan också hända

med Granen. Sådana enar med cypresslik växt och liksom klippta

omtalar Linné bl. a. i sin Olands-Resa (Småland) och säger att det

skulle bli ett mycket märkvärdigt "inventum" för trädgårdsmästare om

någon kunde upptäcka rätta orsaken.

Enen har i Arvidh Månsons Ortabok icke mindre än 28 "dyg-

der". Också är den en till alla sina delar nyttig växt. Bären ha röd-

aktig och sötaktig men tillika något besk och aromatisk saft; äro het-

tande, lösande, sudoriska och uretiska, samt användas på olika sätt, mot

vattsot, sten- och grusplågor m. m. (o: Baccae Juniperi Pharm.). Den

olja de innehålla, brukas utvärtes mot svullnad och värk. Väl mogna

enbär lemna ett godt och helsosamt dricka och, brända liksom säd,

ett läckert bränvin; ja t, o. m. ett slags vin kan beredas deraf. De

kunna ock kokas till enbärsmos, som är lindrigt lösande och uretiskt.

Mot vattsot, andtäppa och skörbjugg är dekokt på krossade enbär och

hackadt enris ett bekant medel, liksom att röka med enris för att,

ehuru endast skenbart, "uppfriska luften". — Emedan veden i enens rot

vanligen är kådrikare än i stammen, är det helst denna som, sönder-

skuren, brukas till thé mot skörbjugg, skabb, vattsot, gikt och höftvärk

m. m. (o: Lignum radicis Juniperi Pharm.). Genom att underkasta

densamma torr destillation erhåller man enträsolja, som är ett be-

römdt medel mot rheumatism och lamhet. — Enens ved är varaktig,

utmärkt hård, seg och tät, har behaglig, nästan cederlik lukt och blir

vacker då den poleras. Den passar särdeles bra till åtskillig slöjd, så-

som till skedar, tallrickar, kannor och dryckeskärl m. m.; större stycken

till chatuller, lådor o. d. och tages då stundom för cederträ. De star-

kaste gärdselstörar, stegträn, tunn- eller byttband och vidjor, liksom de

Nyman. Sv. Fanerog. II. ^'^
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bästa metspön, göras af en. Barken kan nyttjas till tåg oct mattor.

— Med ungt enris, Hvitrot och litet malt kan man brygga ett tem-

ligen smakligt dricka. Vid köttrökning användes helst enris. — Orrar

m. fl. äta "bären" hela, men Domherrar ra. fl. utplocka behändigt fröen,

knäcka dem och förtära endast kärnan. — Ue små hvita hartskorn,

som man träffar i somliga myrstackar^ äro icke sällan enkåda, men

kanske vanligare tall- eller grankåda.

Såsom vi redan nämnt, uppnår Enen sällan någon betydligare

storlek, hvartill orsaken måste sökas dels i yttre omständigheter eller

åverkan, dels i dess egenskap att växa särdeles långsamt. Försvarligt

stora enar omtalas likväl, såsom enen vid Råå i sydöstra Nerike, som

enligt en tidningsberättelse skall ha 9 fots omkrets vid marken (höjden

icke nämnd) och således bör vara ganska gammal. Vid Hägur i Bunge

på Gotland står ett enträd, som "är 2 alnar 16 tum i omkrets" och

omkring 16 alnar högt (Säve). Och det sydligaste Gestrikland hade

till Utställningen i Stockholm 1866 lemnat en (bugtig) tvärskärning,

tagen af en 22 alnar hög En med 3 fots stamomkrets vid marken

och minst 150 års ålder. — Enen är icke nogräknad på jordraon eller

läge; — den trifves på den bördiga slätten och på den magra, den

ledes hvarken vid den skuggiga skogen eller den torra backen och för-

smår icke heller fuktigt läge, säger Linné, som under sin lappska resa

anmärkte huru enbuskarna i Vesterbotten voro helt små och mest växte

på våt mark. Då Enen "ryker" (och Häggen blommar) leker braxen.

Men regnar det mycket derunder, sätter den obetydligt med bär (L.

Sponsalia Plantarum).

3. TAXINE^.

Ståndarfjällen rundadt-sköldlika, bärande på undre sidan, kretsvis,

de enrummiga knapparna (omkring 8). Spirblomraorna ensamma, upp-

räta, inom en liten ringlik disk, som sedan blir stor och bärlik. Fröet

upprätt, nötlikt, äggrundt.

4. Taxiis L.

Tvåbyggare. Ståndarhängena ensamma i bladveck, nästan klot-

runda. Spirkottarna knopplika (- ensamma spirbloramor), utväxande

till rundadt-skåliga bärkottar.

1. Idegranen
(Taxus baccata L.).

En ständigt grönskande buske eller ett litet buskaktigt träd med

rödaktig, mycket hård och varaktig ved, seg bast (nästan som lindbast
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o: Vestg. Barrlind), nästan kretsvis-utstående grenar, tvåsidigt- och

nästan armgrenigt delade smågrenar och glänsande-mörkgröna, under

ljusgröna, tvåradigt-vexelvisa, lansettlikt-jemnbreda, uddiga blad (barr),

mjukare och bredare än hos våra andra barrträd. Genom sina tvåsidigt

riktade smågrenar och blad har den, såsom namnet antyder, någon lik-

het med Granen. Knopparna äro små och täckta. Ståndarhangena

(blommorna) på mycket små, skärmklädda grenar i bladveck på årsgamla.

Bärkottens skål är helbräddad, yngre hinnartad och låg, men blir slut-

ligen köttig, bärlik och vackert skarlakansröd, ärtstor och så hög att

den innesluter det klibbiga fröet.

Växer i något fuktig skogsmark eller på skogiga backar, i södra

och medlersta Sverige, isynnerhet i kusttrakterna och kring de stora

sjöarne. — Blommar i April eller Maj. — Fruktens köttiga skål ("bäret")

mognar i September, men fröet först andra året efter blomningen. —
Utbr. nästan hela Europa.

Idegranen växer mycket långsamt och har genom sin mörka,

vintertiden nästan svartgröna, barrklädnad ett dystert utseende, som en-

dast något upplifvas genom de lysande röda "bären". Likväl äro på

de unga qvistarna både barr och bark ljusgröna. "Bären" äro sötaktiga

och smaka temligen bra, ehuru i somligas tycke något vämjeliga. Bar-

ren åter ha besk och klibbig smak samt äro giftiga. Både hästar och

boskap, som af hunger tvingats att äta barren, ha deraf ljutit döden.

Detsamma lärer ock händt med andra djur. Men bland annat foder

eller i ringa mängd, blir deras verkan ringa eller ingen. — I sitt na-

turliga skick är Idegranen gles, meri då den klippes, slår den nya

skott, så att den kan bilda täta och vackra häckar. Ingen annan bland

våra buskar eller träd låter så villigt som denna skära eller klippa

sig; den kan under trädgårdssaxen antaga nästan hvad skapnad man

behagar (klot, pyramider, rankor m. m.). Dess hårda, rödaktiga och

ådriga ved utgör ett bland de vackraste och varaktigaste inhemska trä-

slag och användes af svarfvare, snickare och instrumentmakare, stundom

under benämningen Ebenhols (tysk. Eibenholz). Den lemnar godt virke

till axlar, kuggar, skedar m. m. och står bra mot röta. — Bland eu-

peiska träd uppnår Idegranen den högsta åldern, och de äldsta Ide-

granar finnas troligen i England, der man känner flera tusenåriga och

kanske ändå äldre sådana.

Allmogen pryder stundom väggarne i sina boningar med Idegran.

I Bohuslän kallas den Balind, "måhända Bals eller Balders Lind" (om

icke detsamma som Barrlind).
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LXn. CALLITRICHINEiE.

t. Callitriehe L.

Ettåriga, teraligea små vattenväxter, vanligen sam- eller tvåbyggare,

med motsatta blad och enstaka, obetydliga, bara, dels 1-ståndrade dels

1-spirade bladvecksblommor. Ståndarknapparna gula, strängarna hvita;

stift och märken hvitaktiga.

1. Tårlonkea
(Callitriehe verna L.)

har blekt- och matt gröna blad, de öfre 3—5-nerviga, vanligen rosett-

likt närmade i vattenytan och tjockare än de andra (undervattensbladen);

alla äro smalare vid basen. Blommorna ha två små och hinnartade,

hvitaktiga, m. e. m. skärlika skärmar. Ståndärbloramorna sitta mest

upptill, mellan rosettbladen; strängen är lång.

Växer i eller invid kärr, källor, diken o. a. stillastående vatten,

mera sällan i rinnande. — Blommar (och mognar) hela våren och som-

maren ända till Aug., Sept. — Är numera delad i flera arter:

Callitriehe stagnalis Se, större än de andra, med alla blad

spadlikt-omvändt-äggrunda och 3—5-nerviga, mycket krökta blomskärmar,

varaktiga och slutligen nedkrökta stift, spärrade (korsvisa), rundade,

vingkantade fruktrum (karpeller). — Södra och medlersta Sverige, men

mindre allmän.

* C. verna Kiiiz. har undervattensbladen mindre och smala, stiften ovaraktiga,

nästan uppräta. Växer i södra och medlersta Sverige.

Callitriehe polymorpha Lönnr. har vanligen rosettbladen om-

vändt-äggrunda eller nästan elliptiska, 3-nerviga, de andra nästan jemn-

breda och 1-nerviga, med tvär eller urnupen spets; mera sällan, särde-

les i rinnande vatten eller på uttorkade ställen, bli alla bladen jemn-

breda. Blomskärmarne äro nästan raka eller skärlika. Stiften kortare.

Fruktrummen (karpellerna) parvis temligen närmade (nästan parallela),

nästan okantade. — Allmän öfver hela Sverige, omvexlande betydligt

till storlek och blad, än 5—10 tum och flytande (i djupare eller rin-

nande vatten), än endast en eller annan tum och icke sällan krypande

(i grundt vatten eller på uttorkade ställen). Det är denna art som,

åtminstone till största delen, utgör Callitriehe verna L. Fl. Suec. och

hvars märkligaste varieteter Linné omtalar redan i sin Flora Lapponica.

Callitriehe hamulata Kiitz., med de öfre bladen omvändt-ägg-

runda eller alla nästan jeranbreda, krökta och i spetsen kroklika blom-

skärmar, varaktiga och ganska långa, ut- eller nedkrökta stift, spärrade.
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smalt vingkantade karpeller. — Anmärkt på några spridda ställen i

södra och raedlersta Sverige.

De gamle botanisterna benämnde dessa växter Stellaria, troligen

för deras liksom små stjernor på vattenytan utbredda bladrosetter (o:

Stellaria aquatica Bauh. etc.). De tillhöra nästan alla europeiska län-

der, men de särskilda arternas utbredning är något olika.

2. Höstlonken
(Callitriche autumnalis L.)

har mörkt- och klart gröna, jeranbreda, 1-nerviga, vanligen urnupna, mot

basen bredare blad, alla under vattnet och lika tunna (hinnaktiga);

bladparen sitta temligen tätt, men med nästan lika mellanrum. Blom-

morna äro skärmlösa, till större delen spirblommor. Ståndarsträngen är

helt kort. Frukterna äro större än "Vårlonkens; deras rum (karpeller)

bredt-hinnkantade, spärrade (korsvisa).

Växer i sjöar, åar och andra renare vatten, på hvilkas botten den

vid stränderna icke sällan bildar täta mattor; alltid under vattnet. —
Blommar (under vattnet) i (Juli,) Aug., Sept.; mognar mest i Sept., Oct.

Kanske mångårig. — Utbr. Skandinavien, Brittanien, Holland, Mecklen-

burg, Österrike, Italien, Ungern etc, södra och medlersta Ryssland.

LÖNNROT bearbetade våra Callitriche-arter i sina Observationes cri-

ticse (1854) och i Botan. Notis, för 1867. Han tror att Höstlonken

i allmänhet blir bäst utvecklad i våra nordligare trakter.

Om naturen, anmärker Lecoq, gifvit åt många växter talrika och

sammansatta organer, genom hvilka artens bestånd betryggas; om den

vid en del tyckes uttömt de sinnrikast kombinerade medel, så har den

deremot ibland gått tillväga med den största enkelhet. Sålunda t. ex.

med de växter, som utgöra slägtet Callitriche, hvilkas blommor, såsom

vi sett, ha en särdeles enkel byggnad. Dessa små örter växa mycket

fort, så att de snart nog kunna fylla träsk och dammar. Deras lukt

Ur temligen obehaglig.

LXni. GERATOPHYLLEA.
1. Ceratophylluni L.

1. Hornbladan
(Ceratophyllum deinersura L.).

En mångårig, mörkgrön vattenört (ständigt helt och hållet under

i/attnet) med långa och smala, ledade, greniga stjelkar och talrika.
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kretsvisa, nästan borstlikt enkelt eller dubbelt tudelade (handlikt), nä-

stan hornartadt hårda och tandade blad, hvilka äro så tätt närmade

upptill på grenarne att de der temligen täcka hvarandra och bilda lik-

som trinda svansar. Blommorna äro enstaka i bladvecken, enkönade

och sambyggare, 1-spirade eller omkring 12—16-ståndrade, men ståndar-

blommorna i allmänhet mycket sällsynta. Blomkalken liknar ett litet,

8— 12-bladigt, hvit- eller grönaktigt svepe. (Ståndarknapparna äro sträng-

lösa, 3-spetsade). Stift 1, nästan nållikt, varaktigt och slutligen hårdt

och tagglikt-sprötlikt. Frukten, som är sällsynt, är en liten 1-fröig,

nästan elliptisk nöt (omsluten med kalken); utom den långa spröttaggen

har den vanligen två kortare, nedåt riktade taggar vid basen, men

hvilka ibland saknas. Hjertbladen äro tudelade.

Växer i insjöar, dammar och andra stillastående eller sakta rin-

nande vatten, i södra och medlersta Sverige, upp till Medelpad och

Ångermanland. — Blommar i Juli och Ang. — Utbr. nästan hela

Europa (undant. Grekland); Caucasien, Siberien, Norra Amerika, Island;

Afrika. Varieteteu med endast entaggig nöt är anmärkt ända vid S.

Francisco.

Hornbladan är en så sällskaplig växt att den stundom kan nä-

stan ensam upptaga de vatten, der den ostörd kunnat utveckla och öka

sig. Den är helt mörkgrön, nästan svart. Dess stjelkar äro täta, men

bladen ihåliga, med tvärväggar, och det är medelst bladen, som växten

håller sig uppe i vattnet. Der äro desamma väl utbredda, så att deras

täta kretsar bilda liksom plymer. Förökningen sker, liksom hos Utricu-

larierna o. d., mest genom gröna knoppar, som, sedan de lossnat, kunna

slå rötter, eller genom den greniga rotstocken.

* Ceratophyllum submersum L. liknar den vanliga Hornbladan, men är

ljusgrön och har tredubbelt-, mindre spärradt- och nästan hårlikt-tudelade, svagt tandade

blad samt kort sprötade, vid basen tagglösa nötter (vårliga). — Väier i åar och grafvar

i vestra Skåne, temligen sälls. Fries anmärkte den först vid Dalköpinge (Nov. ed. 2)t



LnXII. ORGHIDEI.

1. CYPRIPEDIE^.

Ståndarne egentligen 3, men deii medlersta kalkbladlikt ombildad

(steril); knapparna tvårummiga, vidväxta strängarnas inre sida.

i. Cypripedium L.

Blomkalkens båda yttre sidoblad riktade under läppen och samman-

växta. Läppen uppblåst-skolik. Märket stort, mellan ståndarne och

täckt med den kalkbladslika.

1. GttckHSkoD
(Cypripedium Calceolus L.)..

En omkring fotshög, stor- och skönblommig, något hårig ört med

krypande rotstock och 3- eller 4-bladig, 1- (sällan 2-)blommig stjelk.

Bladen äro nästan slidlösa, spetsadt-ovala, nästan veckigt nerviga, tunna,

omkring 3 eller 4 tum långa, det blomman närmaste litet, skärmlikt.

Blomman lutar något; läppen, som liknar en uppblåst, nästan päronlik

sko med trång öppning, nästan hänger och är gul, tumslång, kortare

än de andra Ii tura långa, purpurbruna, nerviga kalkbladen, hvilka

tyckas vara 4 emedan de två nedersta äro sammanväxta; de båda inre

kalkbladen äro smala och långt spetsade. Pelaren är inkrökt, gulaktig

med röda prickar på den kalkbladslika ståndaren, som är köttig, ellip-

tiskt äggrund, under kölad, kröker sig öfver läppens öppning och täc-

ker det nästan elliptiska märket såsom en slags sköld.

Växer pä skuggiga, bördiga ängar och i skogsmark, isynnerhet på

kalkbotten, sällsynt: i Vester- och Östergötland, på Öland och Gotland,

i Vermland (bergslagen), Nerike, Roslagen och sedan till upp i Jemt-

land och Urae-Lappraark (Stensele). — Blommar i Juni eller Juli. —
— Utbr. medlersta och norra Europa, norra England (mycket sälls.),

Pyrenéerna, norra Italien (Alperna), södra och medlersta Eyssland.

En bland vår Floras märkligaste växter, utmärkt isynnerhet för

sin stora, vackra och, till och med bland Orchidéerna, egendomligt bil-

dade blomma. Också är det på blomläppens ovanliga skapnad, som

örtens, både vetenskapliga och icke-vetenskapliga, namn häntyda. Cal-

ceolus betyder nemligen en liten sko, och hos somliga gamle botanister

(DoDONseus 1583) heter växten Calceolus Marianus, d. v. s. J. Marise Sko;

i slägtnamnet, hvilket Linné först begagnade i sin Flora Lapponica,

menas deremot den cypriska gudinnans (Veneris). Vanligaste svenska
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benämningen är Guckusko (Göksko), men i Dalarne lärer den vara

Lapphättor, på Gotland Ormskalle, i Östergötland (Liljebl.) Toffel-

blomma.

Inplanterad i trädgård, skall växten der bibehålla sig ganska bra,

hvilket annars sällan bänder med Orchidéer. Enligt Swartz, som teck-

nat den i Svensk Botanik, kan den också utan svårighet odlas i rum.

För sådant ändamål inslår man en rottorfva, strax efter blomningen, i

en kruka eller låda med sandblandad jord och med stenar på botten.

I November sättes denna vid fenstret i ett lindrigt varmt rum och hålles

lagom fuktig. Det dröjer dä icke länge innan växten börjar skjuta

upp, och den blommar sedan snart. Under sommaren bör krukan eller

lådan nedsättas i jorden.

2. VANDES.

Ståndarknappen locklik och lossnande. Pollenraassorna vaxartade,

släta, svansade.

9, Calypso SIsb.

Blomkalken med 5 blad lika, riktade uppåt och åt sidorna. Läp-

pen båtlik, under brämets spets kort-tvåuddig. Pelaren lång, med ett

kalkbladslikt, bakom vidväxt bihang. Pollenraassorna 4 (egentligen 2

tudelade).

1. NorDa-blomman
(Calypso borealis Slsb. — Cypripediura bulbosum L.).

En liten men stor- och skönblommig ört med löklik, enbladig

stamknöl och enblommig, 3—5 tums stängel. Stamknölen är klädd

med en nästan flasklik, uppblåst och halft-genomskinlig slida. Bladet

utgår från den blommande lökknölens slida, på skaft knappt längre än

denna, och är äggrundt, nervigt med tvärådror, derigenom nästan ru-

tigt, och icke sällan fläckigt. Stängeln är omsluten med två eller tre

vida, halft-genomskinliga slidor. Blomman har ett skärmblad, som lik-

nar de öfre kalkbladen (men är mindre), hvilka äro spetsadt-jemnbreda,

något vridna, blekt purpurröda (violetta). Läppen är utvändigt något

mörkare än de andra kalkbladen; brämet äggrundt, ådrigt (Sw,), hvitt

och i spetsen rosenrödt (Whlnb.); nedom läppens (säckens) öppning en

guldgul pensel, mot hvilken ståndarknappen hvilar i början (Whlnb.).

Felaren är blekt rosenröd och liknar med sitt rundadt-ovala, tretandade,

kupiga bihang nästan en liten läpp, motsvarande den nedre.

Växer sälls. på ängsbackar, i och vid lundar, eller vid bäckar, i

Lappland och Vesterbotten, nemligen på några ställen i Lule-Lapp-
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mark (särdeles Jockraock) och nära Steasele kyrka och Vilhelmina i

Ume-; vid Tengliö nära Öfver-Torneå och på Falkberget vid Skellefteå.

— Bioramar i Maj, Juni. — Utbr. rundt kring polcirkeln, hvarvid med

olika verldsdel också vissa olikheter hos blomman uppkomma (jfr Whlnb.

Fl. Suec).

Norna-blomman är en bland den arktiska Florans egendomligaste

och utraärktaste växter och tillhör en Orchidé-grupp, som har sitt

egentliga hem i tropiska länder. Inom vårt område är denna Norna-

blomma sällsynt, men skall växa ymnigare i nordligaste Finland, såsom

kring Kemi ("på några sidländtare ställen under enbuskar"). Växten

blef först bekant genom Rudbeckarne. Eedan O, Eudbeck d. ä. hade

— det är obekant huru — erhållit densamma och odlade den i Upsala

trädgård (o: Orchis Lapponum Rudb. hört. 1685). Under sin lappska

resa (1695) upptäckte O. Rudbeck d. y. också denna märkliga växt,

ehuru det närmare växstället förblifvit obekant. I sin Nora Samolad

upptager han den såsom Calceolus Mariae Lapponum etc. (1701). Efter

den under Rudbecks resa gjorda original-målningen ("vivis coloribus

nitidissirae depicta" L.) tecknades sedan växten såväl i Campi Elysei

(1701), som i Linnés Flora Lapponica (1737). Linné sjelf lyckades

icke träffa växten ehuru han derom var "admodura soUicitus", men er-

höll den från Ryssland (den växer vid Petersburg och upptages redan

i Gorters Flora Ingrica, 1761) genom St. Bielke (Fl. Suec). Lika litet

fick sedan under många år någon botanist skåda denna nordiska Ca-

lypso i hennes lappska hem, men i Wahlenbergs Flora Lapp. (1812)

omtalas hou såsom sedd vid Kemi i Österbotten, och det var endast

som finsk Swartz skildrade och tecknade växten i Svensk Botanik.

Men nu upptäcktes den snart nog också inom svenskt område, nemligen

vid Umeå af D:r Carlsten (Whlnb. Fl. Suec). Vid Jockraock anmärktes

den 1836 af Pastor Ullenius och nära Skellefteå af vår narankunnige

resande i Sydafrika J. A. Wahlberg (samma år). — Denna växt har

en för sitt nordliga hem tidig blomning; den utvecklas redan i Maj

eller innan medl. Juni (i dessa trakter har då snön nyss bortgått).

Wahlenberg, som i sin Flora Suecica (1826) beskrifver växten när-

mare, uppkallande den Norna, säger att dess blomma är mera vårlig

än någon annan bland våra Orchidéers och skildrar målande dess upp-

vaknande om våren, huruledes då årets Norna uppstiger från sitt goda

vinterläger (löken), med blott ett skyddande stöd (bladet) och ännu om-

höljd fot, ansigtet (pelaren och dess bihang) omgifvet med hoppets

rosenstrålar (kalkbladen) och den svällande barmen blygsamt under en

med guldpensel prydd betäckning (läppbräraet).
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3. MALAXIDEiE.

Ståndarknappen fri. Pollenmassorna vaxartade, släta, svanslösa, 4,

parvisa.

3. Corallorliiza Hall.

Blomkalkens två yttre sidoblad riktade under läppen och omslutande

den något nedtill; det tredje och de två inre kalkbladen krökta öfver

pelaren. Läppen mycket grundt treflikig, nästan parallelogrammisk, ne-

derst sammanväxt och beklädd med kalkpipen, så att den upptill på

fruktämnet bildar en låg, sporrlik knöl (inväxt sporre). Pelaren jemn-

bred, krökt. Knappen hinnaktig, locklik och lossnande. Pollenmassorna

nästan klotrunda.

1. Korallyxnet
(Corallorliiza innata Br. — Ophrys Corallorhiza L.).

En bladlös, blekt gulgrön ört med korallikt grenig, tandad (gre-

narna liksom in växta i hvarandra: L.), vågrätt utbredd rotstock (utan

rottrådar) och 5—8 tum hög, långt-slidad stängel, som slutar i en om-

kring 10(—15-)blommig, upprat och axlik klase. Blommorna äro små

och ha små hinnaktiga, korta och breda, urnupna skärmar. Kalkbladen

äro gulgröna, tunna och genomskinliga. Läppen är något köttig, hvit,

nedtill mörkrödt tecknad, något spetsig eller tvärtrubbig och vanligen

intryckt med en liten uedvikt tand, vid basen uppkrökt och på hvar

sida inskuren till en trubbig, bred och kort, uppstående flik; mellan

dessa båda flikar är den uppsvälld till två nästan lansettlika, parallela,

låga knölar; kanten är något vågig och uppvikt. Pelaren är något

båglikt inkrökt. Fröhusen hänga.

Växer i fuktig skogsmark, i skogskärr eller vid skuggiga sjösträn-

der, helst bland alar, icke allmän. — Blommar i Juni. — Utbr. norra

och medlersta Europa, Island, Skottland, norra och medlersta Italien

(Alperna, Apenninerna), Dalmatien, Ungern etc, södra och medlersta

Ryssland.

Under benämningen Orobanche saramanslogo en del äldre botani-

ster denna och andra bladlösa örter (Lathrjea, Orobanche), hvarvid Korall-

yxnet kallades Orobanche radice coralloide (Bauh. 1623) ra. ra. I Eud-

beckarnes Campi Elysei (1701) upptages och tecknas växten såsom Oro-

banche Sueonum etc. Prof. L. Robergs Dissertation öm Gräsön i Ros-

lagen (1727) har öfver Korallyxnet ett rätt vackert träsnitt, på slut-

sidan "bifogadt af d. v. Studeranden P. Sandel såsom gratulationsgärd".

Linné såg Korallyxnet första gängen under sin Lapplands-resa, på
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Långön 3 mil från Piteå, der det växte mycket sparsamt under ea

gran. — Växtens rotstock luktar i torrt tillstånd som vanilj.

£. Stiimiia Echb.

Kalkbladen utstående, läppen vänd uppåt, hel. Pelaren utdragen,

upptill kantad. Ståndarknappen locklik, lossnande. Pollenmassorna klot-

runda, två i hvart rum.

1. Sturms-örten
Sturmia Loeselii Rchb. — Ophrys Loeselii L.)-

En liten, äldre omkring 5 tums, stänglad, vanligen tvåbladig ört

med små gulaktiga blommor i mest 3—5-blommigt ax. Stängeln, som

är trekantig, beklädes nedtill af bladslidorna och utgår liksom de från den

slidade, löklika stamknölen. Bladen äro äggrundt-lansettlika eller ovala,

glänsande-gulgröna, tunna, relativt stora. Blommorna äro omkring 3

linier breda. Kalkens yttre blad äro jemnbreda, vridna, de inre tråd-

lika. Läppen är smalt-äggrund, trubbig, naggad (hel eller 3—5-tandad),

icke längre än de andra kalkbladen. Fruktämnet rakt.

Växer i lösa, mossiga kärr, eller i mossar med gungdy, i Skåne,

Östergötland, Upland nära Björklinge kyrka (L.), på Gotland och Öland,

sällsynt. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. medlersta och norra Eu-

ropa, England, norra Italien, Ungern, södra Ryssland.

Sturms-örten omtalas och tecknas först i Loeselii Flora Prussica

(1702), hvadan artnamnet. Enligt C. Hartman finnes den i Linnés

herbarium från Norvidsjön nära Björklinge kyrka i Upland, der den i

sednare tider icke varit sedd (om ens eftersökt), lika litet som vid

Hillebola, hvilket sednare är artens växställe i Linnés Flora Suec. (Ha-

bitat in Roslagia ad Hillebola. P. Loefling). På sistnämnde ställe

lärer endast Myggyxnet växa. Först i sednare tider lärde man känna

Sturrasörten såsom, en säkert inhemsk växt. Sålunda upptäcktes den af

J. P. Rosén på Gotland och J. Åkerman i Skåne.

5. Ifffalaxis Sw.

Kalkbladen utbredda; läppen vänd uppåt, hel och skälig. Pelaren

kort. Ståndarknappen varaktig ("nästan endast utgörande pelarens ur-

hålkade spets"). Pollenmassorna klubblikt-aflånga, parvis lagda på hvar-

andra, förenade medelst en gemensam, nästan rund hållare. — Stäng-

lade örter med slidad, löklik stamknöl och små men talrika, gul- eller

grönaktiga blommor i smalt ax. Fruktämnet rakt.
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1 Myggyxnet
(Malaxis paludosa Sw. — Ophrya paludosa L.)

är vanligen endast 3—5 tum högt, 2—4-bladigt, ocb har femkantig stän-

gel, hvilkeu utgår från den ärtstora stamknölens sida, så att nästa års

stamknöl sitter högre än årets, under hvilken åter icke sällan en eller

annan gammal stamknöl med sin stängel qvarsitter; således vanligen 2

eller 3 "lökar" under hvarandra med mellanrum (stängel) emellan. Egent-

lig rot saknas. Bladen äro ovala och nästan spadlika eller elliptiska,

små, 3—5 linier breda; slidan omkläder stamknöleu och i kanterna

eller spetsen äro de på insidan betäckta med små köttiga, vårtlika kora

(groddknoppar). Blomaxet är sällan kortare än stängelns blomlösa del.

Blommorna äro grönaktiga, liniebreda ; skärmarne lika långa som frukt-

ämnet. Kalkbladen äggrunda men de inre kortare. Läppen är ägg-

rund, spetsad, lika lång som de inre kalkbladen.

Växer i vattenrika kärr och mossar med gungdy, mellan mult-

nande Hvitmossa (Sphagnum), sällsynt eller teraligen sällsynt och i som-

liga landskap (t. ex. Lappland) icke alls. — Blomvnar i Juli, Aug. —
XJtbr. raedlersta och norra Europa, Brittanien, Ungern, Siebenbiirgen.

Myggyxnet utvecklas bäst och ymnigast under varma somrar, då

kärren der det växer bli mera torra, eller då en våt sommar följer på

en mycket varm och torr. Det enda växställe Linné (Fl. Suec.) kände

för detsamma, var Jumkilskärret vid Upsala, till hvilket han årligen

med "Botanophili Upsalienses" anställde excursioner; såsom upptäckare

nämner han "DD. Petr. Bergius".

Hos Myggyxnet hoptorkar ståndarknappen mycket tidigt, så att

pollenmassorna ligga fria då blomman utslår, endast medelst en liten

klibbig droppe hängande vid rostelli (näbbens) spets. En insekt, som

insticker hufvud eller tunga i blomman, måste nödvändigt beröra denna

droppe och således medföra pollenmassorna till andra blommor, der de

genom sin ställning på insekten lätt råka märket. •

2. Enbladiga Myggyxnet
(Malaxis inonophyllos Sw. — Ophrys moiiophyllos L.)

blir 5—7 tum högt, med vanligen 1 eller stundom 2, mycket sällan

3, långt slidade blad och långt, ganska smalt blomax. Stängeln är

trekantig, med bladlösa slidor under bladet (eller bladen). Stamknö-

larna smala, bladlösa, bredvid hvarandra; äro vanligen 2, en äldre och

en yngre, den sednare rottrådig. Bladet ovalt eller nästan äggrundt,

relativt stort. Blommorna äro blekgula, ännu mindre än föregående

arts, knappt liniebreda; skärmarne kortare än fruktämnet. Blomkalkens
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läpp är rundadt-äggrund, långt och smalt spetsad, men de båda andra

inre bladen äro helt smala.

Växer i kärr, helst muUrika alkärr, i raedlersta och norra Sverige,

i Östergötland och på KinnekuUe, men alltid sällsynt och i de flesta

landskap på blott ett eller annat ställe eller icke alls (t. ex. Dalarne,

Vermland); sina mesta växställeu har den i Östergötland och Jemtland.

— Blommar i Juni, Juli. — Utbr. medlersta och norra Europa men

icke i alla länder (saknas t. ex. i Frankrike).

Denna art är särdeles utmärkt med sina ganska små och på

mycket fina skaft sittande blommor, de minsta bland våra Orchidéers

och bland de minsta i hela ordningen. Den älskar den lösa, svarta

mylla, som bildas i alkärren, men växtens större eller mindre ymnighet

beror mest på dessas, genom olika varma somrar orsakade, större eller

mindre torrhet. O. Celsius upptäckte arten (omkring 1730), som svensk,

vid Sätra brunn i Vestmanland (L. Suec. ed. I). Sedan anmärktes

den på Alnun i Medelpad af D:r Gisler, och är det den sednare väx-

ten, som i Linnés Flora Suec. ed. Il upptages såsom Ophrys raono-

phyllos; den andra kallas Ophrys lilifolia. Orsaken till att Linné så-

lunda upptog växten såsom två skilda arter, var väl den att han, så-

som han sjelf säger, icke hade till bands Celsii växt dä han skref Fl.

Suec. ed. IL

4. GASTRODIE^.

Ståndarknappen rörlig och lossnande. Pollenmassorna korniga,

svansade, 2.

6. Epipogiuni Gm.

Kalkbladen nästan parallelt närmade och riktade nedåt, nästan lika

långa, smala; läppen vänd uppåt, med en uppstående, nästan huflik,

sporre och treflikigt bräm med uppstående (på kant ställda) sidoflikar.

Pelaren med utdraget knappband. Pollenmassorna med stor gemensam

hållare. — Fruktämnet icke vridet.

1. Snnveblomman
(Epipogiuii) aphyllum Sw. — Satyrium Epipoglum L.)-

En bladlös, genomskinligt-blekgul, 5—10 tum hög ört med något

korallik, grenig, köttig rotstock utan rötter, samt svag och vattig, ned-

till uppsvälld och med hinnaktiga, trubbiga slidor klädd stängel, som

uppbär de vanligast 3 (2—6), temligen stora, hängande blommorna.

Bloraskärmarna äro små, hvitaktiga, genomskinliga. Kalkbladen äro blekt

gulaktiga, svagt blekrödt-punkterade; läppen nästan vattenklar, dess
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midtflik spetsigt-äggrund, skålig, blekt rödstrimmig; sporren något röd-

aktig. Fruktämnet är nästan klotrundt eller päronlikt.

Växer i mörka skogar, mest på murket trä, bland multnade blad,

mycket sällsynt och på vidt spridda punkter och icke alla år, i Skåne

(bokskogar), Småland (Femsjö), Södermanland, Vestmanland, Dalarne,

Helsingland, Ångermanland, Jemtland och Lule-Lappmark, men endast

på ett eller annat ställe i hvart landskap. — Blommar mest i Aug.

— Utbr. nästan endast norra och medlersta Europa.

Denna högst utmärkta och sällsynta växt vanns först i sednare

tider åt vår Flora. Fries upptäckte den, i Aug. 1816, i Bökebergs-

skogen (en mycket gammal granskog) nära sjön Färgen vid Femsjö,

och strax derefter prydde den, tecknad af Swartz, Svensk Botanik.

Den 7 Sept. 1824 anmärkte LeesTADius växten vid Bjertrå i Ånger-

manland, och 1825 fann J. G. Clason densamma i Dalarna vid Jock-

sälls fäbodar i Orsa socken. Eget nog upptäcktes det nordligaste väx-

stället, Jockmock i Lule-Lappmark, af en Breslauer-botanist, Wichura,

som 1856 besökte Lappland. Enligt Fries' Mautissa 111 är den skån-

ska växten (bokskogarnas) olika den nordligare eller barrskogarnas, hvil-

ken är mycket spensligare, har mindre uppsvälld stängelbas och hvit-

aktigt-rödletta blommor.

Växande i skogarnas mörkaste skugga — den tål icke alls någon

3ol — och för sin färg svår att urskilja från marken eller vissnade

örter och blad, undgår Snuveblomman lätt botanistens uppmärksam-

het, särdeles som den vanligen uppträder mycket sparsamt, i högst

ringa antal individer (dock på ett ställe i Jemtland, Sunne socken,

"copiosissima": Fr.). Att en så sällsynt växt icke kan ha erhållit något

egentligt folknamn, är naturligt. Det namn vi antagit, är användt af

växtens svenska upptäckare och härledes från "skogssnuva". Andra kalla

den Skogsfrubiomma. — Blommorna lära ha stark lukt.

5. NEOTTIDE^.

Ståndarknappen fri (rörligt vid växt). Pollenmassorna pulverartade

eller korniga, 2, svanslösa eller nästan svanslösa. — Krypande rotstock

eller knippad rot.

9. Cephalanthera Rich.

Kalkbladen nästan klocklikt slutna; läppen genom en djup in-

skärning på hvar sida nära midten delad i tveune leder, den inre

mycket skålig och parallel med pelaren. Pelaren utdragen; knappen

kort skaftad; pollenmassorna korniga, utan hållare. — Orter med knip-
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padt-trådig rot, bladig stjelk och vackra blommor i glest ax; frukt-

ämnet vridet.

1. Rödsysslan
(Ceplialanthera rubra Rich. — Serapias rubra L.)

är omkring fotshög, merendels endast 3-blommig, upptill smått körtel-

hårig, och har svärdlikt-lansettlika, starkt nerviga, 2—3 tum långa blad

och rosenröda, | tum breda blommor. Bloraskärmarne äro kortare än

fruktämnet. Kalkbladen nästan lika långa, spetsiga; läppen högt strim-

raig (och hvitgul), dess yttre led äggrund, spetsad.

Växer i skogar och på torra skogsängar (med kalkbotten) på Got-

land, i Östergötland (endast två ställen), vid Stockholm på ett par

ställen, på Utön och Dalsland (ett ställe). — Blommar i Juli. — Utbr.

nästan hela Europa (utom bl. a. det allra nordligaste och Irland, Por-

tugal, Sardinien, Greklands öar); Caucasien, vestra Siberien.

J. P. Rosén upptäckte Rödsysslan, såsom svensk, på Gotland

1816—18 (Whlnb. i N. Acta Upsal. VIII).

2. Svärdsysslan
(Cephalanthera ensifolia Rich. — Serapias Helleborine ^ L. anec.)

är fotshög eller högre, glänsande-glatt, och har 2—3 tum långa blad,

de nedre svärdlikt-lansettlika, de andra nästan jemnsmala och vanligen

icke 2 linier breda; de öfversta bladen nå icke sällan upp till eller

stundom öfver blommorna, hvilka äro något mindre än hos föregående

art, snöhvita utom en gul fläck på läppens spets. Blomskärmarne äro

kortare än fruktämnet. Kalkens yttre blad äro spetsiga, de inre trub-

biga; läppen kortare än de andra kalkbladen, dess yttre led trubbig

och bredare än lång.

Växer sällsynt i skogar och på buskiga, torrare ängar med kalk-

grund, i södra Skåne, på Oland och Gotland, vid Stockholm och i

Östhammars skärgård. — Blommar i Juni, Juli. — Omvexlar mycket

sällan med röda blommor. — Utbr. nästan hela Europa; Caucasien,

vestra Siberien.

Under sin Ölands-resa såg Linné första gången Svärdsysslan "i

vilda skogen" på öns norra del — "i Boda socken mellan byn Torp

och öfversta udden af landet uti en tjock skog". Från detta ställe

nämner han den redan i sin "Samling af Et Hundrade Växter up-

fundne på Gothland, Öland och Småland" (V. A. H. 1741) och be-

skrifver den i Ölands-Resan sid. 145. Sedan anmärkte E. Rosén väx-

ten i Skåne (Observ. Botan. 1749) och Swartz på Gotland (1782),

^der likväl redan Fuirén (1622) hade iakttagit den vid Slite. Wahlen-
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BERG anmärker härvid (V. A. H. 1821) att norra Ölands kalk-vegetation

liknar Gotlands.

* Cephalanthera paJlens Rich. har ovalt-äggrunda blad och hvita blommor

med trubbiga kalkblad; läppen liögt-gulstrimmig, dess yttre led äggrundt-hjertlik. Växer

på en rainvall i Lojsta socken på Gotland (Westöö, 18G2).

Detta slägtes arter, liksom också nästa växt (Kärrcymbeln), äro

bland våra vackraste Orchidéer, och deras blommor påminna något om
somliga tropiskas.

H, Epipactis (Sw.) Eicb.

Kalkbladen något utstående (kalken öppet-klocklik); läppen två-

ledad liksom hos föregående slägte, den inre leden skålig, nästan rät-

vinklig mot pelaren, den yttre större och nedtill tvåknölig. Pelaren

kort; knappen oskaftad; pollenmassorna korniga, med klotrund hållare.

— Orter med bladig stjelk och klasvisa blommor; fruktämnet rakt men

smalnadt till ett vridet skaft, slutligen hängande.

1. Kärrcymbeln
(Epipactis palustris Cr. — Serapias lungifolia L.)

är vanligen omkring fotshög, men kan bli både mindre (5 tum) och

större (15 tum); upptill något gråaktigt körtelhårig. Eotstocken alstrar

krypande skott. Bladen äro nära 2 tum långa, de nedre nästan ovala

eller äggruudt-lansettlika. Blommorna äro ensidigt riktade och luta.

Kalkbladen alla lika långa (| tura); de yttre något trubbiga, utåt grön-

aktiga, småludna och nerviga, inåt röd- eller brunaktiga; de inre sido-

bladen mycket trubbiga, hvitröda eller hvita med röda strimmor; läp-

pen under hvit och dess inre, nästan skolikt urhålkade, led har rosenröda,

sneda tvärstrimmor på båda sidor om ett gult, höggult-prickigt medel-

band; den yttre läppleden är njurlik, tunn, hvitröd, krusigt naggad,

med kort och bred, köladt-tvåknölig, hvit och gul klo. Ståudarknappen

är gul, pelaren hvitaktig med grönaktigt märke. Fruktämnet är brun-

aktigt-purpurrödt, klubblikt.

Växer på våta ängar, mossar o. d., i Skåne, på Öland och Got-

land och, ehuru sällsyntare, i de andra kustlandskaperna till upp i

Gestrikland. — Blommar i Juli, Aug. — Utbr. genom Europa undant.

bl. a. Portugal, Italiens öar, Grekland och Turkiet; i Caucasien, Siberien.

Då det knappt är troligt att denna utmärkta och t. ex. på Got-

land just icke sällsynta växt alldeles undgått Linnés uppmärksamhet,

bör man väl antaga att han icke åtskilde den från nästa art (säker-

ligen kunde han icke granska båda närmare eller samtidigt i naturen).
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Redau E. Rosén upptager (1749) Kärrcyrabeln bland sina Skåne-växter

och OsBECK kände den sora halländsk (1788). Wahlenberg fann den

ymnig på Gotlands våta ängar, der den blommar litet innan Parnassia.

Hos detta slägte bildar, såsom redan nämnts, läppens nedre del

en skål med honingsvätska, och hos Kärrcymbeln är den spänstigt-ledad

till den andra, som är uppkrökt, så att den till en del sluter till

blomman. En flugas tyngd är tillräcklig att trycka läppen nedåt, men

när tryckningen upphör återtager den sin förra ställning. När således

en insekt krupit in i blomman och blivit innestängd medelst läppen,

så blir den tvungen att röra sig uppåt för att kunna komma ut igen.

De vid en klibbig hinna hängande pollenmassorna fastna nu lätt vid

insektens hufvud och medfölja till en annan blomma, der de fastna på

det klibbiga märket. Derigenom att läppens nedre del så lätt ned-

tryckes genom insekten, blir öppningen till blomman så stor att pollen-

massorna icke gerna kunna komma i beröring med blomkalken, hvilket

skulle orsaka en del pollenraassors sönderslitning. — Hos nästa art är

tillträdet till blomman lättare emedan läppens nedre del saknar spän-

stighet.

2. Bredbladcymbeln
(Epipactis latifolia All. — Serapias Helleborine a L. suec.)

blir vanligen 10—15 tura hög eliter högre, med icke sällan 2 tum

breda blad, men har mindre blommor än Kärrcymbeln. Roten är knip-

pad; stjelken tätbladig, upptill klibbhårig. Bladen äro mörkgröna, längs

nerverna svagt håriga, mest bredt-äggrunda och äggrundt-lansettlika,

men omvexla, icke sällan på samma stjelk, ovala och nästan lansettlika;

de nedersta äro slidlika. Blomaxet är tätt; det lutar yngre, men blom-

morna bli sedan utstående. Kalkbladen äro spetsiga. Läppen är kor-

tare än de andra kalkbladen, hvilka äro gröna och på insidan vanligen

brunaktiga eller smutsigt-violettröda, icke 1 tum långa; dess yttre led

är mest hvitaktig eller blekviolett, tillbakakrökt-spetsad. Fruktämnet är

nästan päronlikt, svagt (klibbigt) småludet eller nästan glatt.

Växer mest i torrare skogar eller på steniga skogsängar, i södra

och medlersta Sverige, åtminstone i de östra landskaperna, men i all-

mänhet sällsynt eller temligen sällsynt; dessutom på några ställen i

Jemtland. — Blommar i Juli eller Aug. — Omvexlar med mera hvit-

aktiga eller grönhvita blommor. — Utbr. genom nästan hela Europa;

i Algerien, Caucasien, vestra och södra Siberien.

Linné anmärkte Bredbladcymbeln redan på Gotland (i Gothem)

och beskref den i sin Gotlands-Resa (sid. 225), men sammanslog den i

Nyman. Su. Faiieroy. II.
*'-'
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Flora Suecica, märkvärdigt nog, med Svärdsysslan (Cephalanthera ensi-

folia). Men troligen inbegrep han då deri också Kärrcyrabeln (vi ha

redan nämnt att han säkerligen icke åtskiljt dessa båda Epipactis-arter),

och nyssnämnda förening blir då lättare att förklara. Emellertid skulle

då hans Serapias Helleborine bestå af åtminstone tre särskilda arter.

Också säger han sjelf "diversae plantae descriptae videantur" (Fl. Suec).

— Bredbladcymbeln har, liksom slägtets båda återstående arter, mindre

och mindre vackra blommor än Kärrcymbeln. Alla arterna växa gerna

i mindre grupper.

* Epipaclis microphylla Sw. liknar Bredbladcymbeln men är spensligare,

glesbladig och glesbJommig, nästan alldeles glatt och mera klargrön; klasen ensidig med

slutligen hängande blommor; kalkbladen slutna, något rödaktigt gröna. — Växer på

Öland mellan Ekerum och Halltorp (Sjöstrand, 1849).

* Epipactis media Fr. är till alla delar mindre än Bredbladcymbeln och har

mörkgröna, icke sällan något brunaktiga, blad och vanligen mörkt rosenröda blommor

(E. atrorubens auct.), hvilka dock omvexla rent gröna eller hvita; läppen är längre,

kort-uddspetsig. — Växer mest på Gotland (L. Gotl.-Resa, sid. 230), Öland och i Öster-

götland (men icke allmän); annars endast på enstaka eller spridda punkter i Småland,

Södermanland, Nerike, Vermland, Dalarne och Jemtlaud. — Fr. Mänt. II.

9. IVeottia Br.

Kalkbladen hjelm- eller kloeklikt slutna utom läppen, hvilken är

utsträckt och längre än de audra, utbredt-tvåflikig och vid basen mycket

skälig. Pelaren lång; knappen oskaftad, varaktig; pollenmassorna pulver-

artade, nästan tudelade; näbben hel, bred. — Fruktämnet icke vridet.

1. Nästroten
(Neottia Nidus avis Rich. — Ophrys Nidus avis L.).

En bladlös, alldeles gulbrun, 5— 10 tum hög (stundom högre)

ört med svarta, korta, knippade och nästan som hos ett fogelbo (näste)

invecklade rötter. Stängeln är rak och stadig, fjällklädd, och slutar i

en raängblommig, tät och axlik klase. Blomskaften äro vridna. Blom-

läppen har nästan tunglika, utbredt-ådriga flikar; de andra kalkbladen

äro trubbiga, lika långa. Fröhusen uppräta.

Yä.xer i skogar och skogsmark, helst bland multnande blad eller

barr, i Skåne och de östra landskaperna till Gefle; i Vestmanland,

Vermland, Dalsland och Vestergötland (Billingen); men i allmänhet säll-

synt. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. nästan hela Europa;, Island,

Caucasien, vestra Siberien.

Rötterna, hvilka talrikt täcka den korta rotstocken, bilda en tova,

icke sällan större än ett gäsägg och hvilken man tyckt likna vissa

fogelnästen, hvadan redan Lobelius (1581) kallade växten Nidus avis.
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Linné och sednare botanister aiiväudo sagda benäaiuiiig såsom artnamn.

Rudbeckarue tecknade Nästroten i sina Campi Elysei (1701).

Nästroten uppträder mest i små grupper, mera sällan enstaka.

Undersöker man, säger Vaucher (som anser växten icke parasitisk), de

fogelbolika rötterna, ser man somliga tågor, längre ocli i spetsen strå-

ligt greuiga, i stråiarnes medelpunkt alstra en liten kägel- eller löklik,

med outvecklade rottrådar beklädd, hvit stam. Denna utgör anlaget

till nästa års växt. Stänglarne med de tomma och torra fröhusen vara

ända tills det nya ståndet blommar. — Befruktningen sker väsentligen

genom insekter, på samma sätt som hos nästa slägte.

ao. liistera 6r.

Blomkalkens tre yttre blad m. e. m. inkrökta (slutna); läppen

hängande, smal, mycket längre än de andra kalkbladen, plan (icke skä-

lig), tvåbenad (och med två till pelaren slutna tänder vid basen). Pe-

laren kort, men stödlikt utdragen bakom den oskaftade, varaktiga knap-

pen; pollenmassorna pulverartade, nästan tadelade; näbben hel (med

mycket liten, rundad hållare). — Orter med knippadt-trådig rot och

nästan motsatt-tvåbladig stjelk, som slutar i en axlik l)lomklase. Frukt-

ämnet icke vridet.

1. Tväbladan
(Listera ovata Br. — Ophrjs ovata L.)

har 10— 15 tum hög, eller stundom högre, hönspenntjock, långt ned

småluden stjelk, bredt ovala eller nästan elliptiska, icke sällan nära 2

tum långa, blad och lång och tät blomklase. Bladen ha tre nerver

mycket starkaie än de andra, hvilka åter äro vexelvis svagare och star-

kare. Blomkalkens yttre blad äro gröna och något slutna mot hvar-

andra och till de bakre inre, hvilka äro lika långa men smalare, nä-

stan jemnbreda, gröna eller brungröna. Läppen är gul med grön nerv,

nära 3 linier lång; benen nästan parallela, jemnbreda och trubbiga.

Fröhuset är nästan ärtstort.

Växer på skogsängar eller i fuktiga skogar och lundar, till ända

upp i Jemtland, men helst i kusttrakter och knappt allmän i något

landskap utom i Skåne, på Öland och Gotland. — Blommar i Juni

eller Juli. — Utbr. nästan hela Europa; Island, Caucasien, vestra och

södra Siberien.

Utom med sina, såsom namnet antyder, två, stora och nästan

motsatta, vackert gröna blad, mellan hvilka den bara, långa stängeln

uppsticker, utmärker sig Tväbladan med talrika, gröngula, sporrlösa

blommor samt deras hängande och tudelade läpp. På de två bladen
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häntyda redan växtens gamla namn. Den lieter i Bauhins Pinax (1623)

Opbris bifolia, i hans Historia (1650) Bifolium majus etc; en trebladig

varietet upptager ban såsom O. trifolia. Både denna och den vanliga

tvåbladiga tecknas i Rudbeckarnes Carapi Elysei (1701).

Blommans näbb (rostelliira) är stor och tunn. Knappen öppnar

sig redan i knoppen, sä att poUenraassorna sedan ligga fria, stödda

raot näbbens rygg. När dennas spets — om ock aldrig så sakta —
beröres, utkommer ögonblickligen en klibbig droppe, som råkar de på

näbbens rygg hvilande pollenraassornas spetsiga ända och stelnar och

hårdnar inom 2—3 sekunder. Honingsvätskan alstras i en lång, smal

ränna pä läppens midt, hvilken ränna sträcker sig ända upp under

märket. Då nu en insekt, som uppsugit honing, skall flyga bort, träffar

dess hufvud näbbens spets och verkan blir den nyss omtalade, så att

pollenmassorna fastna på den bortflygande insekten. (Men mycket små

insekter komma stundom icke loss utan omkomma.) I det ögonblick då

rostellum utskickar sin droppa, krökes det så att det bildar en rät

vinkel med märket, som det sålunda beskyddar, men hvars befruktning

det på samma gång hindrar, så att det är de yngre blommornas pol-

len som befruktar de äldres märke.

2. Hjertyxnet
(Listera cordata Br. — Ophrys cordata L.)

är vanligen endast 3—5 tum högt, med svag och spenslig (som smalt

segelgarn), glatt stjelk, något hjertlikt triangellika, endast nagelstora

blad och kort (icke tumslång) och gles klase med helt små blommor.

Rottågorna äro trinda, håriga, långa, enkla och nästan krypa. Bladen

ha endast medelnerven tydlig. Kalkbladen äro nästan jeranbreda; de

yttre stå något ut och äro trubbiga, gröna, längre än de bakre inre,

hvilka äro brunröda. Läppen är brunröd, dess ben något spärrade,

smalspetsade, hvart med en upprat, syllik tand invid basen. Fröhuset

är knappt större än ett senapskorn.

Växer i fuktiga barrskogar och skogsmarker, bland mossa, helst

vid multnade trädstubbar, temligen allmän i somliga skogstrakter (t. ex.

Lapplands, Dalarnes), annars icke. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr.

mest i Europas norra och medlersta delar; i Caucasien, Siberien, norra

Amerika.

Då Hjertyxnet, såsom icke sällan händer, växer i äldre skogar,

bosätter det sig gerna på murkna stubbar och stammar, på hvilkas

döda ved, bland mossor eller det tunna mullager, som bildats genom

vedens multning, den lilla växten utbreder sina rötter, — den enda

bland våra vanligare Orchidéer, som sålunda kan påminna om de tropi-
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ska ländernas talrika epiphytiska arter. Hjertyxnet är en riktig skugg-

växt, som skyr solen. Också är hela dess byggnad särdeles fin, dess

stjelk brun, dess blommor grönbruna. — Befruktningen sker väsentligen

på sararaa sätt som hos Tväbladan.

Då de gamle botanisterna benämnde Tväbladan Bifolium majus

m. ra., hade de allt skäl att kalla denna dess mindre samslägting Bi-

folium minimum och Ophris minima. Under det sednare namnet är

den tecknad i Rudbeckarnes Campi Elysei (1701).

Ii. Goodyera Br.

Blomkalken temligen sluten; dess yttre sidoblad större och nästan

inneslutande läppen, hvilken är kortare än de andra kalkbladen, hel,

nedkrökt-spetsad, vid basen mycket skålig. Pelaren mycket kort; knap-

pen kort skaftad, varaktig; pollenmassorna korniga, hela; näbben tvä-

hornad, med stor, nästan qvadratisk hållare mellan hornen. — Frukt-

ämnet nästan ovridet.

1. Knäroten
(Goodyera repens Br. — Satyrium repens L.).

En vanligen 3—6 tum hög, upptill småluden och körtelhårig ört

med smal, ledad och grenig rotstock samt nederst bladig, sedan slidad

stjelk, som slutar i ett smalt, mångblommigt, ensidigt ax. Bladen äro

något rosettlikt närmade, äggrunda, slidadt-skaftade, äldre nästan rut-

likt nätådriga (vissnade blad tydligare). Blomskärmarne äro längre än

fruktämnet; blommorna små. Kalkbladen nästan lansettlika, på utsidan

grönaktiga, på insidan hvita.

Växer i mossiga, helst gamla, barrskogar, der rotstocken vanligen

kryper uppe i bara mossan. — Blommar i Juli, Aug. — Utbr. Euro-

pas medlersta och norra delar, Caucasien, Siberien, N. Amerika.

Växtens svenska benämning häntyder på dess krypande och m. e.

m. knäkrökta rotstock. Med hänsyn till denna heter också växten hos

de gamle botanisterna Orchis radice repente (Cam.), Pyrola — radice

geniculata (Loes.). Den är tecknad i Rudbeckarnes Campi Elysei (1701).

— Bladens i denna ordning ovanliga, nästan rutlika, nätådrighet hade

redan äldre botanister anmärkt (L. Fl. Lapp.), men Knärotens blom-

byggnad blef först i sednare tider närmare känd sedan den undersökts

af SwARTZ, Wahlenberg (Fl. Lapp.) o. a.

6. OPHRYDE^.

Ståndarknappen orörligt-vidväxt, varaktig. Vollenmassorna spänstigt

slemmigt-korniga, svansade (klubblika), 2. — Roten med vanligen två

stamknölar. (Fruktämnet vanligen vridet).
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• «. o re* Il i [» (L).

Kalkbladen några Iijelmlikt slutna; läppen med en honinp:sporre

under basen, vidväxt den korta pelaren ända till knappen, utstående,

ra. e. m. flikig. Knapprummen parallela, nederst tätt närmade, med

märkets näbb (rostellura) emellan sig; pollenmassornas hållare inneslutna

i en gemensam pung. — Bladig stjelk; blommor i ax.

a. Orchis Rich. Pollenmassornas hållare fria. Honiugsporren

m. e. m. kägellik.

1. Riddaryxnet
(Orchis niilitiiri.s L.)

är en prydlig, icke sällan öfver fotsbög, ört med ofta tumsbreda blad

och rikt, mer än tumsbredt, stor- och sköublomraigt, röd- och gråbrokigt

ax. Blomskärmarne äro helt korta, rosenröda. Blommorna mäta icke

sällan
I

tum mellan hjelmen och läppens spets. De 5 kalkblad, som

bilda hjelmen, äro spetsade, på utsidan hvitaktiga eller askgrå och på

insidan blekt purpurröda med mörkare strimmor; de 3 yttre hänga till-

samman utom med spetsarna. Läppen är lång, 4-benadt-inskuren, med

basbenen smala och mycket mindre än mellanstycket, hvars ben äro

nästan elliptiska, spärrade med ett syllikt bihang i grenet; den är

purpurröd och raidti hvitaktig med purpurskäggiga fläckar. Sporren är

nästan triud, nederst krökt, dubbelt kortare än fruktämnet, hvitaktig.

Bladen äro aflånga eller aflångt-ovala, glänsande. Stjelken är nästan

ihålig, upptill bar. Stamknölarna äro nästan ägglika.

Växer på ängar och i lundar, på Gotland och Öland (ymnigt), i

östra Skåne (här och der), i Blekinge (sälls.) och på Skansängen vid

Calmar. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. nästan alla Europas län-

der; Caucasien, Siberien.

Riddaryxnet är den vackraste bland våra Orchis-arter och bidrager

väsentligt till prakten i den egendomliga och för norden sällsynta Or-

chid-Flora, som kring midsommar pryder Gotlands och Ölands buskiga

ängar och utgör botanistens förtjusning. Till och med allmogen upp-

märksammar dessa växters ovanliga bildning och på Gotland får denna,

troligcQ för blomläppens skapnad, mest benämningen Johannis Nyck-

lar. — Linné upptäckte Riddaryxnet, som svenskt, vid Färjestaden pä

Öland (beskr. Ölands-Resan sid. 45). Han uppräknar det också bland

sina 100 växter, "upfundne på (jothland, Öland och Småland" och sä-

ger att det "växer i alla lundar och ängar på Öland och Gothland

med härliga blommor". Det tecknas i Rudbeckarnes Campi Elysei
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(1701): "Cynosorchis. Bredbladig Hundknöp raed öppen karpus, den

andra". Figuren visar stora, vackra blad och knölar.

De stärkelse- och slemrika starnknölarna (egentligen endast den

ena) hos denna och andra Orchis-arter beredas i utlandet till Salep,

som finnes på apoteken och utgör ett både lättsmält och närande samt

vid större svaghet eller sveda i tarmkanalen o. a. mycket användbart

medel.

'2. Svedyxnet
(Orchis ustulata L.)

blir vanligen endast nära 5 eller 6 tum högt, med ^ tum breda blad

och har småblommigt, nära i tum bredt, tätt eller endast nedtill glesare

ax, hvilket, emedan de outslagna blommorna äro svartröda, bibehåller

sig länge svartaktigt eller liksom brunsvedt i spetsen. Blomskärmarne

äro hinnaktiga, purpurröda, teraligen korta. Blommorna de minsta i

slägtet. Kalkbladen äro trubbiga; de tre yttre, h vilka bilda den nästan

slutna hjelmen, svart purpurröda; de bakre inre mycket mindre och

inneslutna i hjelmen, mörkt purpurröda. Läppen är tredelad med två-

benadt mellanstycke och mycket mindre (kortare) sidostycken, hvitröd

eller nästan hvit med sammetslikt purpurröda prickar, icke sällan tan-

dad. Sporren är kort-säcklik, 3 eller 4 gånger kortare än fruktämnet.

Bladen äro nästan lansettlika; ett eller annat är slidlikt och kläder den

täta stjelken hötrt upp. Stamknölarne äro nästan runda.

Växer på ängar och ängsbackar på Gotland och Oland (ymnigt),

i södra och raedlersta Skåne (bär och der) samt i Blekinge ("Tornby

ängar och Berntorp i Ramdala socken"). — Blommar bäst i Juni. —
Utbr. medlersta och delvis norra och östra Europa, England, norra

Spanien, norra och medlersta Italien, södra Ryssland; vestra Siberien.

Svedyxnets namn häntyder på det i toppen liksom svedda eller

brända blomaxet, hvilken omständighet väl också gifvit anledning till

en annan benämning på växten: Kru tbrän nare. — Svedyxnet är

teoknadt i Rudbeckarnes Campi Elysei II (1701) såsom Cynosorchis

militaris pratensis humilior; Mindre Änge-Soldatisk Hundknöp. Linné

anmärkte det både på Gotland och Oland 1741. "Fontaineblau ängar

hafva tilförene besets för dessa härliga Orchider (O. ustulata och O.

militaris), som sättia sin spectateur i admiration; de finnas nu wille i

Sverige på Gotland och Öland öfver alt" (L. i V. A. H. s. å.).

3. Kärryxnet
(Orrliis palustris Jacq.)

är teraligen storväxt (omkring 10—15 tum) men spensligt, med spet-

sadt-Iansettlikt-jemnbreda, nästan sammanvikta blad och något stora,



312

purpurröda, glesa blommor (o: O. laxiflora Larn.). Bloraskärraarne äro

långa, 3—5-nerviga. Kalkbladen trubbiga, de två yttre sidobladen rik-

tade nedåt. Läppen är bredt och grundt trcflikig med urnupen, bre-

dare mellanflik. Sporren nästan trind (cylindrisk), vågrät eller sned,

kortare än fruktämnet. Stamknölarne äro hela.

Växer på Gotlands myrar och kärrängar sälls. — Blommar i Juli.

— Utbr. medlersta Europa, södra Frankrike, Italien, Ungern etc., Krim,

Caucasien.

Kärryxnet är en inom vårt område ganska sällsynt art, hvilkeu

Linné icke kände och hvilken, utom Pyramidyxnet, är den enda bland

våra utmärktare Orchis-arter, som saknas i Rudbeckarnes Campi Elysei.

Båda dessa växter tillhöra Gotlands-floraiis egendomligare alster, sådana

som vi redan känna i Innia ensifolia, Heliauthemum Fumana och San-

guisorba. Wahlenberg upptäckte arten, som svensk, vid Wike i Boge

socken, blommande d. 4 Aug. "på våta och öppna stranden af en djup

myr" (V. A. H. 1806, med beskr.). Han anmärker att Kärryxnet

blommar sist af alla Gotlands Orchidéer. De tidigast blommande äro

Orchis sarabucina, O. Morio och O. mascula. Då dessa kommit i sin

högsta fägring, börjar O. militaris öppna sina besynnerliga blommor och

sedan O. ustulata. Litet före höbergniugen blomma Gyranad. couopsea

och Platanth. bifolia, under höbergningen G. odoratissima, och då alla

dessas blomning är förbi blommar Gymn. (conopsea) densiflora, som då

ansenligt pryder lunderna.

4. Maoyxnet
(Orcliiei tuaHcula i>.)

blir merendels 6—10 tum högt eller stundom något liögre, med | tum

breda blad samt långt och rikt ax med violettröda, ^ tum långa blom-

mor. Blomskärmarne äro lika låuga som fruktämnet, 1-uerviga. Kalk-

bladen äro till största delen något skärkrökt spetsade, de två yttre

sidobladen riktade nedåt. Läppen är inskuren i tre korta och breda,

nästan lika stora, tandade flikar, den medlersta vanligen urnupen. Spor-

ren är lika lång som eller något längre än fruktämnet, något uppkrökt

och slutligen nästan rak. Bladen äro utdraget lansettlikt-aflåuga eller

smalt oravändt-äggrundt-lansettlika, stundom brunfläckiga, det öfversta

slidlikt, de andra närmade mot roten. Stamknölarne äro ellipsoidiska.

Växer på torrare ängar, i skogar och busksnår på Gotland och

Oland (allm.), i Skåne (allm. utom i norra delen), Blekinge och Dals-

land (sälls.). — Blommar i Maj, Juni. — Har stundom hvita blom-

mor. — Utbr. genom nästan hela Europa, på Island, i Barbariet, Cau-

casien, vestra Siberien.
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Leche och Linné upptogo nästan samtidigt Manyxnet bland sven-

sica växter. Den sednare anmärkte det pa Gotland och beskref det i

sin Gotlands-Resa (sid. 171); i Flora Suec. ed. II antyder han de vig-

tigare olikheterna mellan denna och nästa art, såsom i sidokalkbladens

riktning. Manyxnet (en var. med fläckiga blad) är tecknadt i Rud-

beckarnes Carapi Elysei sid. 191, med habitus väl uttryckt.

De hos denna art, liksom hos Riddaryxnet, särdeles stora "rot-

kuölarne" torde bäst kunna ersätta den under benämningen Salep på apo-

teken bekanta drogue, ehuru också de andra arterna kunna på samma

sätt användas. Bäst och lättast är att härtill uppträda rotknölarne (na-

turligtvis endast de växande), vederbörligen renade (och helst skalade),

på trådar, hålla dera under några minuter i kokande vatten och sedan

upphänga dem att torka i solskenet. De bli då nästan hornartade,

något genomskinliga, och kunna förvaras i flera år. Vid begagnandet

pulveriseras rötterna och pulvret begjutes och blandas med kokande

vatten tills det löst sig deri, då vätskan silas och man erhåller ett

smaklöst gelé, som bl. a. kan användas såsom ett raildt närande medel

för mycket svaga personer eller vid "tärande" bröstlidanden o. d.

5. Narryxnet
(Orchis Morio L.)

blir i allmänhet mindre än Manyxnet, hvilket denna art teraiigen liknar,

ehuru den strax skiljes derpå att blomhjelmen bildas af alla de yttre

och de bakre inre kalkbladen (och således är 5-bladig); dessutom är

axet kort och glest, mest 5—10-blommigt; de nedre blomskärmarne äro

3—5-nerviga. Blomkalkens 5 öfre blad (hjelrabladen) äro trubbiga,

vanligen purpur- eller violettröda, grönådriga. Läppen är grundt in-

skuren i tre korta och breda, nästan lika (rundade), naggade flikar,

vanligen rosenröd med mörkare fläckar. Sporren är vågrät eller riktad

uppåt, något kortare än fruktämnet, i spetsen vidgad. Bladen äro af-

långa, 3 eller 4 linier breda; de öfversta uästan slidlika, beklädande

stjelken längt upp. Stamknölarne äro klotrunda.

Växer på något fuktiga eller buskiga ängar och betesmarker på

Gotland, Öland, i Skåne (utom norra) och östra Blekinge, allmän eller

temligen allmän. — Blommar i Maj, Juni, tidigare än Manyxnet. —
Har sällan hvita blommor. — Utbr. nästan hela Europa, Island, Cau-

casien, vestra och södra Siberien. I södra Europa blommar Narryxnet

mycket tidigt; vid Messina på Sicilien blommade det 1844 i början

på Mars.

Redan i Bauhins Pinax (1623) åtskiljes denna art från den före-

gående; Narryxnet upptages nemligen som Orchis Morio feraina, och
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Mauyxnet som Oichis Moiio mas (etc). Såsom svensk anmärktes först

arten af Leche i Skåne och af Linné på Oland; den sednare beskref

växten vid Färjestaden (Olands-Resan sid. 46). Både Narryxnet och

Manyxnet äro tecknade i Rudbeckarnes Campi Elysei (1701).

I likhet ined Orchis-arterna i allmänhet växer också denna vanli-

gen gruppvis. Blommorna lukta ibland vanilj.

6. Fläderyxnet
(Orchis sambiicina L.)

år vanligen lågväxt (strax den blommar icke 5 tura) men stadig, med

5—i tum breda blnrl och tumsbredt, kort och tätt ax med medelstora

(1 tum långa) blommor, hvilka hos somliga stånd äro gulhvita med

blekgul, nedtill purpurstänkt läpp, hos andra purpurröda med läppen

nedtill gulaktig. Kalkbladen äro trubbiga; de två yttre sidobladen stå

ut. Läppen är kort eller mycket grundt treflikig, naggad; sporren

kägellikt-cylindrisk, riktad nedåt, lika lång som fruktämnet. Blomskär-

raarne långa, nerviga och ådriga, nästan hinnartade, de nedersta raång-

nerviga, örtartade och längre. Bladen äro långt och smalt oravändt-

äggruudt-lansettlika, blåaktigt blekgröna, nästan alla samlade vid roten,

de nedersta bredare och trubbigare. Stamknölarue äro aflånga, hela

eller kort 2—3-delade i spetsen.

Växer på ängsbackar, steniga betesmarker och torra ängar i Skåne

och de östra landskaperna till upp i Roslagen och på ett par ställen

i Yestmanland; icke sällan förekommer både den gul- och rödblommiga

varieteten på samma ställe. — Blommar i Maj, Juni. — Utbr. nästan

alla Europas länder (nndant. bl. a. Brittanien, Holland, Portugal); Cau-

casien.

Blommorna lukta Jiästau som Fläderns, hvadan artnamnet (o: Or-

chis palmata sambuci odore Bauh.).

Linné har särdeles noggrant — utförligare än han vanligen bru-

kade — beskrifvit denna art under n:o 803 i andra upplagan af Flora

Suecica, enligt exemplar från Stockholmstrakten (det enda växställe han

upptager). Han säger att den växer vid Marieberg (som då ägdes af

Mårt. Triewald), "in planitie raoutiura humentium", och att Erik Tuwén

skickat den från andra ställen nära Stockholm. Han upplyser också

både hvad som väsentligen utmärker arten och det som skiljer den

från O. maculata och O. latifolia. Med den sednare säger han O. in-

carnata (iiro 802) vnra mycket likn (simillima). Då han dertill an-

märker att O. sambucina varierar med röda blommor, så är det nästan

ol)egripligt huru man i denna varietet kunnat söka O. incarnata L.
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7. Bredbladyxnet
(Orchis latifolia In)

är temlitren klart mörkgrönt, merendels 6—8 tura högt och stadigt med

omkring tnrasbreda blad, långt upp bladig, ihålig stjelk och 1—2 tura

långt, rikt och tätt, långskärraadt ax at vanligen violettröda blommor.

Blomkalkens två yttre sidoblad äro vilvta bakom det medlersta och ut-

krökta; de bakre inre kalkbladen täcka hvarandra med spetsarna och

bilda med det medlersta yttre hjelmen. Läppen är grundt 3-flikig,

bugtnagq-ad, med smalare mellanflik och vanligen nedvikta sidoflikar;

då blommorna, såsom vanligast, äro violettröda, har läppen mörkröda

fläckar och streck, de sednare bildande en nästan omvändt-hjertlik teck-

ning. Sporren är nästan rak, kortare än fruktämnet, och har mycket

vid mynning. Blomskärmarne äro lika långa som eller längre än blom-

morna, bladartade, nerviga och ådriga med stark raedelnerv. Stjelken

är omkring 5-bladig. Bladen äro mest utdraget spetsadt-ovala eller

-lansettlika, merendels omkring 3 tum långa, och det öfversta bladet

räcker vanligen upp till eller inpå blomaxet; vanligen ha de talrika,

mörkbruna fläckar. Stamknölarne äro platta, handlikt eller tvåbenigt

delade.

Växer på fuktiga ängar, ända upp till Lappland, men i allmänhet

sparsamt utom der grunden är kalk eller andra yngre bergarter. —
Blommar i Juni, Juli. — Oravexlar mera sällan med blekröda eller

hvita (isynnerhet på läppen fläckiga eller tecknade) blommor. Bladen

oravexla bredare och smalare (O. angustifolia auct.), kortare och längre.

Stjelken blir stundom ända till 15 tura eller högre. — Har en under-

art med blekare, ofläckade blad och nästan alltid blekt köttröda blom-

mor, hvilkas sidoblad slutligen bli alldeles tillbakakrökta (o: Orchis

incarnata L.). En annan sådan är troligen Blodyxnet (Orchis cru-

enta Miill ), som växer i Jemtlands kalkkärr och på några andra ställen

i norra Sverige och har låg stjelk, mycket fläckiga blad, blodrödt-fläckiga

blomskärraar och nära dubbelt mindre, purpurröda bloramor. — Utbr.

genom nästan hela Europa; i Algerien, Caucasien, Siberien, på Karat-

schatka, Island.

Bredbladyxnet — i den något vidsträckta mening vi här taga

arten — hör liksom Fläckyxnet och Fläderyxnet till de för allmänheten

mest bekanta bland vaia Orchis-arter. Det är en Nyckelblora ma, sora

både har en stor utbredning och i allmänhet uppträder med nog tal-

rika individer, ehuru den i somliga trakter kan vara ymnig, i andra

sparsam. F. ö. är det, såsom vi redan nämnt, en ängs- eller kärr-

ängsväxt, som gerna sällskapar med Bollblomster (Trollius), Kärrspira

och Kärrtistel, (jöklysa, åtskilliga Kärrstarrar m. ni. Särdeles i södra
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Sverige och på Gotland är den ganska raänggestaltad eller bildar sna-

rare två särskilda arter (s. o.), hvilkas karakteristik, synonyrai och hi-

storia Fries utförligt behandlat i sin Mantissa III (och II), liksom

Hartman i Botaniska Notiser för 1846 meddelade en kritisk undersök-

ning rörande Orchis incarnata L. etc.

* Orchis Traunsteineri Saiit. liknar Bredbladyxnet, men är spensligare, med
något större, glesare blommor; stjelken 5—8 tum; bladen lanstttlikt-jemnbreda, endast

omkring 1/4 tum breda. — Växer p^ Gotland och några ställen i södra Sverige (och i

Vermland). — Först upptagen som svensk i Fries' Mänt. 11 (O. incarnata).

s. Fläckyxnet
(Orchis niaculata L)

blir mest omkring fotshögt med 1—2 tum långt, tätt blomax, som i

början är pyraraidlikt men slutligen blir nästan trindt. Blommorna äro

medelstora, hvitvioletta (lila) eller blekröda, och läppen, som är trub-

bigt-tredikig och tandad eller naggad, med mindre raellanflik, har van-

ligen en purpurröd, större, hjertlik teckning jemte några mindre, nästan

ringlika, likaledes purpurröda teckningar och spridda streck (o: J. Ma-
rise Förkläde). De andra kalkbladen äro spetsade; de båda sido-

bladen stå ut nästan vinglikt, och hjelmen bildas således endast af de

båda bakre inre kalkbladen och det raedlersta yttre. Sporren är något

krökt, kägellikt-cylindrisk, riktad nedåt, nära lika lång som eller kor-

tare än fruktämnet. Blomskärraarna äro trenerviga och ådriga, ört-

artade, de nedre lika långa som eller längre än blommorna. Bladen

äro 6—10, men mera samlade mot roten och bli mindre och skärm-

lika mot blomaxet, hvilket de icke komma särdeles nära; de nedre bla-

den äro vanligen tunglikt aflånga eller nästan tunglika, de medlersta

långt-lansettlika, och alla ha vanligen stora, svartbruna fläckar på öfre

sidan. Stjelken är merendels tät men kan också till större eller mindre

del vara ihålig. Stamknölarna äro handlikt delade, platta (J. Mariae

Hand, Hand k noppar).

Växer i skogar, pä skogsängar och fuktiga betesmarker. — Blom-

mar i Juni, Juli. — Omvexlar till storlek, bladens bredd och blom-

läppens inskärning. Dessutom kunna blommorna bli nästan hvita med

violett, ibland svag teckning, liksom bladen stundom sakna fläckar. —
Utbr. nästan hela Europa; Island, Caucasien, Siberien.

Nästan alla våra Orchis-arter äro kända bland allmogen såsom

Nyckelbloramor. Vanligast benämnas de St. Pehrs Nycklar, men

också, såsom Fläckyxnet, J. Mariae Nycklar m. ra. Arterna med

handlikt delade rotknölar kallas vanligen J. Mariie Hand (mest med

tillägg att den gamla, mörka rotknölen är Skams o. d. Hand). Så
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ock Fläokyxnet, hvilket dessutom, ior siua vackert tecknade blommor, i

somlij^a trakter liirer la heta .1. Marire Rock eller J. Mariae För-

kläde. Det är den allmännaste och mest bekanta bland våra Orchis-

arter.

Såsom vi nyss såj^o, ha dessa växters tvenne, egendomligt bildade

stamknölar, eller såsom de vanligen kallas "rötter", väckt en mer äu

vanlig uppmärksamhet. Mäikligt är också att den nya stamknölen

bildas bredvid den gamla och alltid åt samma sida, hvarigeuom hela

växten kommer att smånigom flytta sig i en rät liuie. — Liksom hos

Orchidéerna i allmänhet, skulle också hos detta sliigte pollenmassorna

knappt kunna komma i beröring med märket utan insekters biträde.

Då en insekt nedsticker sitt sugrör i honingsporren på en Orchis-blorama

måste den (insekten) beröra ständarknappens i vägen liggande pung,

som lätt tryckes nedåt, så att en eller båda de klibbiga pollenmass-

körtlania (hållarne), genom det hastigt torkande klibbiga ämnet, liksom

fastkittas vid insektens hufvud och hela pollenmassan utdrages ur

ståndarknappen. Insekten fl.>'^er nu till en annan blomma, der pollen-

massan råkar märket dä samma insekt skall nedsticka sitt sugrör i

honingsporren. Märket är mycket klibbigt, men emedan de trådar, som

sammanhålla polleukornen, äro mycket spänstiga, aflemna de icke alla

kornen på en gång, så att samma pollen kan befrukta flera märken.

b. Anacamptis llich. PoUenraassornas hållare sammanväxta

till en gemensam, nästan klotrund.

9. Pyramidyxnet
(OrthLs pyrainidalis L.)

är mest omkring 10 (8— 15) tum högt med omkring tumslångt och

nästan lika bredt, rundadt-pyraraidlikt, tätblomraigt, rent rosenrödt (mör-

kare eller ljusare) ax. Blommorna äro omkring 4 linier långa med

något längre, nästau borstsinal, krökt sporre. Kalkläppen är bred, tre-

klufven (till midteu) och nästan helbräddad; dess klo har två höga och

smala kantknölar (lameller), hvilka mot skifvan sluta med en tand.

Kalkens sidoblad äro utspärrade, nästan lodräta. Blomskärmarne äro

gröuröda, 1-nerviga, kortare än fruktämnet. Bladen äro långt slidade

och båtlikt-vikta, de vid roten jemnbredt-lansettlika, knappt 3 linier

breda, de andra korta och spetsade eller skärmlika. Stjälken är tera-

ligeu stadig och nästan alldeles klädd med de hvarandra omslutande

bladslidorna. Stamknölarne äro äggskapade eller nästan klotrunda.

Växer på ängar och betesmarker pd Gotland och Olaud (salls.).

— Blommar bäst i Juli. Då blomningen börjar, ha bladen vanligen
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till största delen redan vissnat. — Utbr. nästan hela Europa utoiu det

allra nordligaste.

Denna arts namn häntyder på det hos densamma sÉlrdeles täta

och, isynnerhet innan det utslagit, nästan pyramidlika blomaxet. Växten

är hos oss sällsynt och upptäcktes pä Gotland af D:r Bergius (L. Fl.

Suec. ed. IL). Wahlenberg fann den der i "en våtaktig beteshage

beväxt med barrskog A mil söder om gården Biskops i Bunge". (V.

A. H. 1806.)

Såsom befruktning knappt tyckes möjlig hos någon Orchidé utan

insekters mellankomst, så antyder hos Pyramidyxuet de väsentligaste

bloradelarnes hela byggnad att insekternas biträde också här är liksom

påräknadt. Pelarens pung sitter så långt ned att den täcker och till

en del sluter sporrens mynning. Pollenmassornas hållare är klibbig

genom en vätska som bildas i pungen. När nu en insekt (t. ex. en

fjäril) insticker sitt sugrör (sin tunga) mellan de båda till sporrmynnin-

gen ledande ribborna pä läppen, så kan den knappt undgå att ned-

trycka pungen så att hällaren blottas, klibbar vid och medföljer jemte

de båda pollenmassorna. Den nästan sadellika hållaren sammandrager

sig (torkar) strax den kommer ur pungen, så att ändarne kröka sig

nedåt mot hvarandra. Som de besökaude insekternas sugrör är smalt,

kan det på detta sätt lätt omslutiis med hällaren, så att det ser ut

som det vore trädt igenom den. Genom denna krökning riktas pollen-

massorna utåt och kunna beröra märket på båda sidor. Härtill kommer

att, liksom hos alla Orchis-arterna, honiuo-svätskan icke ligger i spor-

rens rum utan är innesluten i dess vägg, i det temhgen stora mellan-

rummet mellan de båda hinnorna. Den inre är mycket tunn, sä att

insekterna geuom den kunua utsuga lioningsvätskan. Men härigenom

komma de att längre uppehålla sig i blomman, hvarunder hållarne vinna

tid att torka och klibba sig fast vid insekten, hvilket naturligtvis är

en vigtig omständighet föi- deras säkra öfvertörande till märkena. Der-

till är pungen hos alla de egentliga Orchis-arterna spänstig, så att om

endast en pollenmassa utdrages, sluter den sig åter till den andras

hållare för att bibehålla dess fuktighet ocii klibbande egenskap.

13. Ciyniiiadeiiia Br.

Blomkalken med några blad hjelmlikt slutna; läppen bred och

treklufven, besporrad. Knapprummen nedtill närmade; pollenmassornas

hållare bara, icke inneslutna i någon pung. — Stamknölarna handlika;

stjelken bladig; blommorna i vanligen täta ax, otecknade.



31y

1. Brudsporren
(Gymnadenia conopsea Br. — Orrhis conopsea L.)

är en vanligen 10—12 tum hög ört med nästan jeinnsraala och spet-

sade, kölade, mest omkring 3 linier breda blad och nästan trindt (cy-

lindriskt), slutligen ganska långt blomax (o: Verml. J. Mariae Brud-

gran). Blommorna äro merendels mörkt-rosenröda. De båda sido-

kalkbladen äro utspärrade, lodräta (på kant). Läppens flikar äro korta

och breda, nästan lika stora eller den medlersta mindre. Sporren är

båglikt krökt framåt, nästan trådsmal och mot spetsen smalare, vanligen

nära dubbelt längre än fruktämnet. Blomskärmarne äro också längre

än fruktämnet. Stjelken är nästan tät. Staraknölarne äro delade en-

dast i spetsen.

Växer mest på ängar, isynnerhet torra och steniga skogsängar,

men också på våtare mark, i allmänhet icke särdeles sällsynt. — Blom-

mar i Juni, Jali. — Omvexlar till storlek m. m I de bördiga ängs-

lundarna på Gotland och Öland kan den bli dubbelt eller trednbbelt

högre än vanligt, med tjock och stadig stjelk, bredare blad och mycket

rikt blomax. Denna anmärkte först Wahlenberg, som säger (V. A.

H. 1806) att den är ibland de märkvärdigare varieteterna och sanno-

likt persistens; att den växer med G. conopsea men blommar det oak-

tadt en månad senare o. s. v. På Gotland urskiljde P. C Afzelius

Gymnad. Wahlenbergii från G. vulgaris. I Lapplands kärrmarker blir

växten mindre, med sporren t. o. ra. kortare än fruktämnet (underart? G.

borealis Fr.), och i Jemtland har man anmärkt blommorna nära dubbelt

mindre än vanligt. Blomskärmarna äro än nästan dubbelt längre än

fruktämnet än föga längre. Också kalkbladen, isynnerhet det medlersta

yttre och läppen, variera. Stundom äro blommorna hvita. — Utbr.

nästan hela Europa, Caucasien, Siberien.

Blommorna hos denna art ha vanligen en endast svag vällukt,

men en på Gotland icke särdeles sällsynt underart har starkare väl-

lukt och är tidigare än den vanliga. I Fuchsii Historia (1542) heter

växten Satyrium basilicura mas. Tecknas i Rudbeckarries Carapi Elysei

("Liten Handknöp med långa spårar").

* Gyinuadeuia odoratiss ima Br. (Orcliis odoratissiwa L.) liknar något den

vanliga Brudsporren men har smalare blad och blomax och syllikt-kägellik sporre, som

är uagot kortare än fruklänuiet. Blommorna äro roseuröda, mindre, och lukta utmärkt

väl. — VäsKr sällsynt pä Gotland; pa Omberg (Höje äng o. a.). Redau upplagen bland

Fuiréns gotländska växter, anmärktes den ånyo (i Sundre) a( Falk (L. Faun. Suec. app,).

Enligt Wahlenbehg (V. A. H. 180(5) blir den icke sällan alnshög med mycket långt

ax och smala, nästan gräslika blad.
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2. Klubbsporren
(Gymnadenia albida Ricli. — Satyriiim albiduni L.)

är omkring 5—8 tura hög med i—| tuin breda uedre blad och smalt

(3—4 liuier bredt) ax af helt små, gulhvita eller hvitgröiia, nästan en-

sidiga blomraor. Blomkalkens alla yttre blad äro slutna och bilda en

rundad hjehn. Läppen är delad i temligen smala flikar, den medlersta

något längre (och bredare). Sporren omkring dubbelt kortare än läp-

pen, nästan rak, klubblik. Blomskärmaine äro lika långa som frukt-

ämnet. De nedre bladen äro smalt-omvändt-äggrunda eller aflånga,

trubbiga, de andra nästan lansettlika. Stamknölarne äro delade ända

till basen i starka trådar, så att växten tyckes ha knippad rot.

Växer på torra ängar och betesmarker i Skåne, Blekinge, Halland

och isynnerhet vestra Småland, här och der eller ymnig; på och vid

Västergötlands berg; på ett ställe i Dalsland; på Herjedalens och Jämt-

lands fjellar, pä Tjidtjak i Pite-Lappmark och vid Qvickjock i Lule-.

— Blommar i Juli. — På fjellen bli blommorna något större, glesare,

särdeles välluktande, med spetsigare och hvitare kalkblad och gulaktig

läpp. — Utbr. Europas norra ocli medlersta delar samt Ungern etc,

norra och medlersta Italien, Brittanien; Island, vestra Siberien, Grönland.

Leche (1744) omtalar först denna art som svensk (skånsk) och

Linné kände den endast genom honom då han utgaf Flora Suecica ed.

I ("Habitat in Scania ad Lillö. J. Leche"). Första gången han sjelf

såg växten, var på äiigarne vid Tunbyholm (i Skåne-Resan, sid. 153, be-

skrifver han den under namnet Satyrium scanense). I Florans andra

upplaga ha till dessa båda växställen kommit ett i Halland och ett

vid Alingsås. Men att Klubbsporren också tillhörer den höga norden

upptäckte Wahlenberg, hvilken fann den både på Lule-Lappmarks fjellar

och "in maritimis Finnraarkiae"; i sin Flora Lapponica belyser han

isynnerhet den högnordiska växten särat dess olikheter med den sydli-

gare (s. o.).

Klubbsporrens blommor lukta nästan som Nattyxnets, men behag-

ligare, mera likt vanilj. — Såväl hos detta slägte som hos de båda

nästa, ligger honingsvätskan i sporrens rum, och poUenmass-hållarne

bibehålla sin vidklibbande egenskap temligen länge (ända till 24 timmar).

14. Coeloslossiiiii Htn.

Blomkalkens inre blad mycket smalare än de yttre, hvilka med

de bakre inre bladen bilda en hjelm; läppen nästan jemnbred, 3-tandad,

med mycket kort och punglik sporre. Knapprummen spärrade af det

näbblösa märket; poUenmassornas hållare bara (utan pung).
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1. Grönkullan
(Coeloglossum viride Htn. — Satyrium viride L.).

En merendels 5—8 tum hög ört med mest tudelade stamknölar,

två- eller trebladig stjelk och gulgröna eller något brunaktiga, lång-

skärmade blommor i vanligen magert ax. Blomkalkens sidoblad äro

temligen spetsiga. Läppen är omkring linielång, dess raedlersta tand

vanligen kort och liten. Bladen (de nedre) äro |—| tura breda och

omvexla mellan lansettlika och smalt omvändt-äggrunda.

Växer mest på skogsängar och betesmarker, eller vid skogiga

berg, icke allmän eller temligen sällsynt; saknas alldeles på Gotland,

men ar deremot ymnigare på sina ställen i fjellen (samt i Norrland

och Roslagen). — Blommar i Juni, Juli. — I fjelltrakter bli blom-

morna gerna mera brunaktiga och något större (Whlnb.). — Utbr. ge-

nom Europa undant. Portugal, Italiens öar, Grekland, Turkiet; på Is-

land, i Caucasien, Siberien.

Ehuru denna växt, såväl för sitt utseende i allmänhet som sär-

skildt genom sina gröna blommor, är mindre märkbar, har den likväl

icke undgått botanisternas uppmärksamhet. Redan O. Rudbeck d. ä.

hade anmärkt Grönkullan och odlade den i Upsala Trädgård (1685),

och den är väl tecknad i Campi Elysei. Rörande dess slag te ha

meningarne varit delade. Utan tvifvel är växten närmast beslägtad med

den näst föregående (Klubbsporren), och enligt somliga (t. ex. Svv^artz,

som i Svensk Botanik tecknat båda) höra dessa växter t. o. m. till

samma slägte (Habenaria Br.).

Också hos Grönkullan äro blommans delar tydligen inrättade med

hänsyn till det insekternas biträde som befruktningen påkallar. Märket

är litet och intager blommans midt, under det pollenmassorna ligga

högt öfver det och deras hållare ända vid blommans sida, så att in-

sekterna icke skulle komma i beröring med de sistnämnda om icke strax

under dem vore, under hvardera, en liten grop, hvari honingsdroppar

bildas. När de uppsuga dessa, kunna de knappt undgå att taga pollen-

massan med sig och beröra märket då de sedan besöka sporren hos

samma eller andra blommor.

15. Platantliera Rich.

Blomkalkens raedlersta yttre blad jemte de båda bakre inre bil-

dande en hjelm; läppen smal och hel, med mycket lång, smal sporre.

Knapprummen spärrade af det breda, näbblösa märket; pollenraassornas

hållare bara (utan pung).

Nyman. Sv. Fanerog. II. •*!
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1. Nosseroten eiier Nattyxnet
(Platanthera bifulia Kich. — Orchis bifolia L.).

En vanligen 10—12 tura hög ört med vridet-kantig, nederst två-

bladig stjelk, hvilken under de skenbart motsatta, ovala eller elliptiska

eller nästan oravändt-äggrunda, ljusgröna bladen är beklädd med 2 eller

3 slidor och upptill har 2—4 spridda, mycket mindre och skärmlika

blad; den slutar i ett temligen tätt, 10—30-blommigt ax. Blommorna

äro hvita, men de inre kalkbladen och isynnerhet läppen, jemte sporren,

grönaktiga i spetsen. Läppen är nästan jemnbred, rundadt-trubbig, nå-

got längre än de andra kalkbladen. Sporren är vanligen nästan tråd-

smal och mot spetsen sraånigom smalare, trind, nästan rak eller något

bägkrökt, mycket längre än fruktämnet. Knapprummen äro parallela.

Blomskärmarne äro lansettlikt-äggrunda. Bladen äro egentligen skifte-

visa, men tyckas motsatta emedan de stjelkslidande skaftens kanter om-

sluta hvarandra. Staraknölarne äro hela, ovalt-omvändt-äggskapade med

en temligen lång spets; öfver dem utgå kransvis de enkla, starka rot-

tågorna.

Växer på skogsängar och -backar, på torrare betesmarker, ända

upp till Ume-Lappmark och allmän till Norrland. — Blommar i Juni

eller Juli. — Omväxlar med tätare och mindre eller glesare och större

blommor. De bakre inre kalkbladen variera till riktning m. m. —
Utbr. genom nästan hela Europa, i Caucasien, Siberien, på Kamtschatka.

Nosseroten är, i allmänhet, bland våra vanligaste och mest be-

kanta Orchidéer. Den gör sig lätt bemärkt med sina två blekgröna

blad och sitt grönaktigt-hvita blomax (o: Orchis alba bifolia etc. Bauh.)

med de långa sporrarne och de breda ståndarknapparne. Dess blom-

mor ha en mycket behaglig lukt, något åt vanilj; bäst lukta de natte-

tid, hvadau växtens benämningar Nattvioler, Nattyxne (annars Yxne-

gräs, Yxue, Ståndpers). Men deremot har färska stamknölen en

ganska frän lukt, hvilket också, ehuru i mindre grad, är fallet med

blad och stängel då de brytas. Den bör likväl kunna användas såsom

Orchis-arternas i allmänhet (jfr Manyxnet och Riddaryxnet).

* Platauthera chlorantha Cust. liknar det vanliga Nattyxnet, men blir mer-

endels större, bredbladigaie, och har större och glesare, isynnerhet genom det stora,

smalkantade märket mera grönaktiga, nästan liiktlösa blommor; sporren är vanligen nå-

got plattad och trubbig (smalt-kliibblik) i spetsen; knapprummen äro närmade upptill,

— Växer i skogar och på skogsängar, i södra och medlersta Sverige, men mindre all-

män eller temligen sällsynt utom i Skåne.

W. v. DiJBEN, som först anmärkte P. chlorantha som svensk (i

Skåne), meddelade i Botaniska Notiser för 1839 en uppsats om våra

båda Platantheror.
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16. IVisritella Rich.

Kalkbladen utstående, spetsadt-lansettlika; läppen vänd uppåt (blom-

man omvänd), hel, spetsadt-äggrund, med mycket kort, kägellikt-punglik

honingsporre. Knapprummen parallelt närmade men med märkets näbb

emellan sig. — Fruktämnet icke vridet, kort.

1. Brnnkallan
(Nigritella angustifolia Rich. — Satyrium nigruin L.).

En omkring 5 tum hög, smalbladig ört med mörkt-purpurrödt,

nästan svartrödt, mycket tätt, nära klotrundt, ^ tum bredt blomax (o:

Jemtl. Brunstolle). Stamknölarne äro fingerlikt 2—3-delade. Blom-

morna lukta nästan som vanilj (eller nejlika), särdeles deras i kanten

körtlade, lansettlika skärmar (Whlnb.). De två inre kalkbladen äro

kortare och smalare (och blekare) än de yttre. Fröen rundade och

mycket större än hos Orchis-slägtet.

Växer på torrare ängar i Jemtland allm.; i Herjedalen, Medel-

pad och Ångermanland sälls. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr, med-

lersta och norra Europa, Pyrenéerna, norra och medlersta Italien; Un-

gern etc, Greklands berg; vestra Siberien, Island.

De nästan hvita, delade stamknölarne, de smala bladen och det

nästan klotrunda, mörka blomaxet utmärka strax denna växt. På det

sistnämnde häntyder det namn, hvarunder växten är bekant i Jemtland:

Brunkulla (också Brunstolle). Blommorna hysa violett färgämne,

och man påstår att då kor beta växten under det den blommar, skall

mjölken bli blå och sinör och ost erhålla vanilj-smak.

Då Linné utgaf sin Flora Suec. ed. I var Brunkullan hos oss

känd endast från Jemtland (genom J. O. Hagström). Den är tecknad

i Rudbeckarnes Campi Elysei.

19. Ophrys (L.).

Blomkalken utan sporre, vidöppen, de båda sidobladen alldeles

utspärrade; läppen (hos vår art) 3-klufven, med smala sidoflikar och

mycket större, bred, grundt-2-klufven mellanflik. Pollenmassornas hål-

lare åtskiljda genom den bugt, som märket bildar, hvardera innesluten

inom sin pung. — Fruktämnet lindrigt vridet.

1. Flugblomstret
(Ophrys myodes L.).

En 6—10, stundom 15 tum hög ört med nedtill mest bladig

stjelk och mycket glest, långt ax af några få, omkring 5 linier långa,

något fluglika blommor. De tre yttre kalkbladen äro gröna, 3-nerviga
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med starkare rnedelnerv, elliptiska eller äggrundt-elliptiska. De två inre

(bakre) kalkbladen äro mindre än de andra och mycket smalare, nästan

trådlika (rännlika på undre sidan), mörkbruna och sammetsludna. Läp-

pen är bredt aflång, omkring dubbelt längre än de andra kalkbladen,

något kullrig, mörkbrun eller svartröd, mycket kort-, nästan vårtigt-,

sammetsluden, med en glatt, blekviolett ruta raidtpä samt en mörkare

fläck och två glänsande knölar vid basen; under är den alldeles glatt.

Knappen är grönaktig med rödaktiga rum. Bladen äro. aflånga eller

nästan lansettlika eller de nedersta ("rotbladen") lansettlikt-omvändt-ägg-

runda, stundom nära | tum breda. Stamknölarne äro runda. — Väx-

ten svartnar lätt då den torkas.

Växer på fuktiga ängar, mest på Gotland och Oland, annars säll-

synt i Skåne, Småland (mycket sälls.), Öster- och Vestergötland, Nerike

(Asker socken), Upland, Gestrikland (Kubbo), Jemtland. — Blommar i

Juni, Juli. — Har mycket sällan hvit blomläpp (Htn). — Utbr. raed-

lersta och norra Europa, England, Italien, Ungern, Siebenbiirgen, Achaia.

1 de tropiska länderna växa många Orchidéer, hvilkas blommor

m. e. ra. likna en del insekter. Inom Europa och andra tempererade

länder är det isynnerhet Ophrys-slägtet, som i detta hänseende till-

drager sig vår uppmärksamhet och beundran; dess arter ha blommor,

som på olika sätt likna bin, humlor, getingar, flugor m. fl. Södra

Europa är rikt på sådana Ophrys-arter (pä Sicilien t. ex. växa minst

13), men deras antal minskas mot norden, tills hos oss blott en enda

återstår, Flugblomstret eller Flugblomman. Både denna t. ex. på

Gotland allmänt bekanta benämning och artnamnet (myodes) häntyda på

likheten mellan växtens grön-, brun-, svart- och blåaktiga blommor och

somliga flugor. Såsom vi sett, äro de tre yttre kalkbladen grönaktiga,

men de två inre bruna, små och smala (motsvarande fötterna), under

det läppen, som svarar mot flugans kropp, är mörk och luden och har

vid basen två glänsande knölar (ögonen). Linné anmärkte växten först

på Öland, på ett ängsgärde vid Färjestaden (2 Juni 1741), med "de

aldra sällsammaste växter, som förut i Sverige varit ohörda" (Ölands-

Resan, der han också beskrifver växten, sid. 45). Dess blommor, sä-

ger han, "äro så lika flugor, att en okunnig, som får henne se, skulle

tro att 2 eller 3 flugor sute på stjelken". "Blommorna äro så lika de

blå spyfiugor at ej mer tycks fattas, än att de allenast kunna surra.

Man behöfver ei mer resa till Fontaineblau att åskoda denna, som när-

mare väg är til Öland" (L. i V. A. H. 1741). Och i Flora Suecica

kallar han P^lugblomstret ett naturens skönaste skådespel ("pulcherrimum

naturse spectaculum").
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IS. Chaiiiorcliis Uich.

Blomkalken utan sporre, dess blad hjelralikt slutna; läppen smalt

äggrund och trubbig, med en kort och bred (stundom otydlig) tand

på hvar sida nära basen. Pollenraassornas hållare åtskiljda och bvar-

dera inom sin pung.

1. Ripörten
(Charaorchis alpina Rich. — Ophrys alpina L.).

En helt liten, vanligen endast 2—3 tura hög, ört med jemnsmala,

icke liniebreda blad, lika långa som den stadiga stängeln, och små gul-

gröna blommor i smalt och icke tumslångt men teraligen tätt ax. Kalk-

bladen äro gröna eller något brunaktiga, något trubbiga, de båda inre

brunare, mindre än de andra. Läppen är 1—1^ linie lång, gulaktig,

i början inkrökt. Bladen äro 5— 9, platta, 1-nerviga, jemte stängeln

nederst omslutna med en hinnaktig slida. Stamknölarne äro nästan

ellipsoidiska.

Växer på fuktiga och gräsiga fjellsluttningar i Lappland (på hög-

fjellen), Jemtland och Herjedalen. — Blommar i Juli, Aug. — Utbr.

Norges, norra Sveriges och Lapplands fjell; Alperna, Karpaterna.

Ripörten är bland våra minsta Orchidéer och den enda som ute-

slutande tillhör fjellen. Den upptäcktes, som svensk växt, af J. Köli-

sten, som var Pastor i Qvickjock och en bland Linnés lärjungar; han

fann den på Lule-Lappmarks fjellar (L. Flora Suec, cd. II), Sedan an-

märktes växten dersamraastädes af Waulenberg, som både beskref den

i sin Flora Lapponica och skildrade den i Svensk Botanik till Laestadii

teckning.

19. Herm i 11 i II III Br.

Blomkalken utan sporre, nästan regelbunden, något sluten; de yttre

bladen kortare, trubbiga, upprätt-utstående, de inre slutligen utstående,

något spetsiga, 3-flikiga men endast läppen tydligt-. Pollenmassorna

mycket kort svansade, deras hållare åtskiljda och bara, stora. — Frukt-

ämnet föga vridet.

1. HoningsblommaD
(Herminium Monorohis Br. — Ophrys Monorchis L.).

En 3—6 tum hög ört med 2—3(—4)-bladig stjelk och helt små

gröngula blommor i långt och smalt, tätt ax. De yttre kalkbladen äro

blekgröna, spetsadt-aflånga och smalt-äggrunda; de inre något grön-

aktigt gula, jemnbreda, de bakre nedtill endast tvärt-vidgade och såle-

des mycket otydligt treflikiga, men läppen der, vid midten, kort-två-
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benig med utspärrade, något frarakrökta ben; vid basen är den nästan

båtlikt skålig. Knappen är mycket liten, hinnaktig, blekgul. Frukt-

ämnet är gulgrönt, med kroklikt tillbakakrökt spets, hvadan blomman

lutar. Blomskärmarne äro syllika. Stjelken är kantigt strimmig, ne-

derst trind, der tätt slidad och vanligen nästan motsatt-tvåbladig, med

det ena bladet ovalt, mindre, och det andra lansettlikt, större; mera

sällan har den ett, stundom två, mindre blad högre upp. Den blom-

mande stjelken har blott en, klotrundt-elliptisk, stamknöl, men 1 eller

2 unga knölar sitta på långa, nästan vågrätt i marken utsträckta ta-

ger och således mycket skiljda från den gamla stamknölen, som är krönt

med starka rottågor; sådana utgå också icke sällan från stjelkbasen.

Växer på öppna, fuktiga ängar och betesmarker, i södra och med-

lersta Sverige till upp i Gestrikland och Dalarne, mest i Skåne, på

Oland och Gotland och vid östra kusten i allmänhet, särdeles i Ros-

lagen (på Gräsön "copiosissime": L.); dessutom vid Umeå. — Blommar

i Juni, Juli. — Utbr. norra och medlersta Europa, England, norra Ita-

lien (och Moute Santangelo nära Neapel), Ungern, Siebenbiirgen, Bos-

nien, Podolien.

Blommorna hos denna lilla växt äro helt små och oansenliga,

men deras egendomliga, tydliga honingslukt har likväl tillvunnit dem

uppmärksamhet och förskaffat växten dess temligen allmänt kända sven-

ska benämning (på Gotland skall den också kallas Desmansknopp).

Artnamnet åter häntyder på att stjelken, såsom vi sett, åtminstone vid

blomningen, har blott en enda "rotknöl", hvilken omständighet var de

gamle botanisterna bekant (o: Monorchis Rupp., Orchis unico bulbo Frank.).

Men efter blomningen utvecklar stjelkens nedersta led rottrådar, af hvilka

den ena sedan slutar i en ny knöl, hvilken knappt blir utbildad förr

än det gamla ståndet vissnat, men då kan bilda små plantor, hvilka

behöfva växa ett eller annat år för att kunna alstra stjelk. Både ge-

nom denna mera egna knölbildning och den nästan regelbundna blom-

kalken är Honingsblomraan temligen olik våra andra Orchidéer. —
Tecknad i Rudbeckarnes Campi Elysei (1701), i sednare tider i Svensk

Botanik (med blom. analys), der man också har Wahlenbergs växten i

nästan alla hänseenden belysande skildring.
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LXXXIII. I RID EJE.

1. Iris L.

Blomkalkens bräm 6-deladt, de tre yttre flikarna stora och ned-

vikta, de tre inre små och uppräta; pipen kort. Märken 3, breda och

kronbladslika, utkrökta öfver ståndarne, tväspetsade; på undersidan vid

inskärningen ett tvärveck med en liten kort läpp (det egentliga märket).

Fröen platta, talrika.

1. Vanliga Svärdliljan
(Iris Pseud-Acorus L.).

En mångårig, stor och prydlig ört med svärdlika blad och gula,

präktiga blommor. Eotstocken är nästan vågrät, trind, ringlad och

ledadt-grenig; rottågorna äro talrika och långa, hvita, tätt besatta med

utspärrade trådar. Stjelken, som icke sällan blir nära 2 alnar hög, är

upprat, nästan trind, slät, inuti svampig men tät; upptill delar den sig

något i uppstående, enkla och bladlösa, blombärande grenar. Bladen

äro långa och smala, spetsade och spetsiga, mycket nerviga, tjockast

längs midten, i kanterna tunna och något hinnartade, skiftevisa, ställda

på kant och omfattande stjelken eller hvarandra med kanterna nedtill

(o: hvart blad liksom består af två med ena sidan, utom nedtill och

uppåt, hopväxta blad). "Rotbladen" äro merendels längre än stjelken

(stundom 3 alnar) och nära tumsbreda, uppräta; stjelkbladen kortare

och utstående. Blommorna sitta upptill på grenarna, mest närmade 2

eller 3 (1—4), inom små, nästan hinnaktiga, blekgröna, spetsade, hvar-

andra och fruktämnena omslutande hölsterblad. Blomkalken har liten,

grön pip och stort, gult bräm, hvars yttre flikar ha lång, brunådrig

klo och trubbig, 11 tum bred, omvikt, nästan hängande skifva, som

har en brunaktig, uddig teckning nedtill; de inre kalkflikarne äro mycket

mindre än de yttre, smala och rännlikt hopvikta, uppräta. Ståndar-

knapparne äro långa och smala, svartblå, dolda under märkena, hvilka

äro gula, tunna, större än de inre kalkflikarna. Stiftet är kort. Frö-

huset trubbigt-trekantigt. Fröen äro bredt-äggrunda.

Växer i eller vid åar, bäckar, dammar o. a. sötvatten, ända upp

i Vesterbotten och Dalarne, men mest i de södra och medlersta land-

skaperna. — Blommar i Juni, Juli. — På Gotland (Vängemyr) växer

en varietet med dubbelt mindre, mörkgula blommor och smalare blad.

— Utbr. genom Europa utom det allra nordligaste; i Caucasien, Si-

berien, Algerien.
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Svärdliljan, som stundom för växstället kallas Bäcklilja (Upland)

eller Säfblorama (Bohusl.), är en bland de växter, hvilka mest bidraga

till våra sötvattens vegetationskarakter. Alltid utmärkt genom sina täta

massors svärdlika blad (o: Rosl. Svärdgräs), blir den det ändå mera

då den prunkar med sina stora gula blommor. Hvilken har icke be-

undrat dess lätta kalkar bland Kabbörternas (Typhornas) tunga kolfvar

eller Kolvassens mörka strån i kanten af en insjö, på hvars lugna yta

Neckrosorna utbreda sina blad och gunga sina blommor! De kron-

bladslika märkena och de hvarandra omslutande hölsterbladen äro också

någonting egendomligt ehuru med andra arter i slägtet gemensamt.

Svärdliljans rotstock är luktlös, men har skarp smak. Den svärtar

jernvitriol-lösning, så att den kan användas till svartfärgning och bläck;

skulle också kunna nyttjas vid läderberedning. Dess saft har botat

svår vattensot (intages blandad med litet Getapel-sirup). Då Linné

(Fl. Lapp.) anmärker att Svärdliljan är mindre vanlig i Vesterbotten,

men i Österbotten ymnig ("omnium copiosissima"), tillägger han att

vattensot (mot hvilken denna växt, om någon, är läkemedel) likaledes

är mindre vanlig i Vesterbotten men deremot allmän i Österbotten

(genom bränvins missbruk). Likaledes lärer rotstocken visat sig verksam

mot vattuskräck genom rasande hundars bett; tuggad eller gniden mot

tandköttet, skall den kunna lindra tandvärk. Den var fordom officinell

(o: Acori palustris radix). Bladen ätas icke af kreaturen, knappt ens

torra, men kunna nyttjas till strö och gröfre mattor. Blommorna hysa

gult färgämne, som kan utdragas och nyttjas vid laveringar o. d.

De gamle botanisterna kallade Svärdliljan Acorum falsum (Cam.)

eller Acorus adulterinus (Bauh. 1623), såsom motsats till den rätta

Acorus eller A. verus (Kalmusörten). Det är på dessa gamla benäm-

ningar artnamnet häntyder (Pseud-Acorus betyder Falsk Acorus). Väx-

ten är, med andra liljeväxter, tecknad i Rudbeckarnes Campi Elysei

(1701).

2. Siberiska Svärdliljan
(Iris sibirica L.)

har kortare och smalare blad än den vanliga och blå blommor, vanli-

gen endast två på stjelken. Blomkalkens yttre flikar äro oravändt-

äggrunda, blekblå med violett ådernät, smalnade till en kort, gulbrun

klo; de inre violetta med mörkare ådror. Märkena äro mindre än de

inre kalkflikarne.

Växer i kärr på några ställen på Gotland, ett ställe i Vestergöt-

land och Vestraauland, men lärer sällan blomma.
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Denna Sväidlilja bebor, utora sitt egentliga hemland Siberien,

isynnerhet Caucasien, östra och medlersta Europa till Frankrike, norra

Italien och Tyskland.

* Crocus vernus AU. (Vårsaffran). Förv. stundom i gamla trädgårdar och

parker.

LXXXIV. NARCISSINEiE.

1. PåskliljaD

(Narcissus Pseudoiiarcissus L.).

En vacker och tidig lökväxt med stor, gul blomma, som uiistan

hänger pä den omkring 5 tum höga, tvakantiga stängeln. Löken är

vanligen trebladig. Bladen äro smala och jeraubreda, svagt kölade.

Blomhölstret är hinnaktigt och rörlikt-slutet. Blomkalken har 6 ut-

bredda flikar (blad) och en stor, trattlik, mera mörkgul bikrona; inom

den sednare sitta ståndarne, hvilka äro 3 längre och 3 kortare.

Växer "sällsynt på sidländta ängar i norra Skåne, efter utseendet

vild" (Aresch.), i Blekinge på ängar vid Gredby (Aspcgr. Blek. Fl.), i

södra Småland på Mycklanäs ängar (L. am. VIII. Fr. Bot. Not. II,

164) samt på Gotland i Vesterheide på en äng söder om Lund. F.

ö. endast förvildad i en del äldre trädgårdar. — Blommar i April, Maj.

Påskliljan bebor många europeiska länder, men den saknas nästan

i de nordligaste liksom på Italiens öar, i Grekland, Turkiet och Ryss-

land, ehuru den lärer vara anmärkt i Caucasieu.

* Pingstliljan eller Vanliga Narcissen (Narcissus poéticus L.), också en

allmänt bekant trädgårdsväxt, förekommer förvildad i södra och medlersta Sverige i

eller vid trädgårdar.

9. lieucojuni L.

Snöklockan (Leucojum vernum L.). Förvildad pä ett eller annat ställe.

3* Galaiitliiis L.

Snödroppen (Galanthus nivalis L). Förv. stundom i södra och medlersta Sve-

rige (upp till Södermanland), mest i Skåne, der den växer här och der, stundom pä än-

gar nära trädgårdar.
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LXXXV. HYDROGHARIDEJE.

t. Mytlrocliaris L.

Ståndare 9 jemte 3 knapplösa (pistillidier?). Märken utspärradt-

tudelade; 6 biståndare (staminodier), tre trådlika och tre köttigt-fjällika.

Frukten nästan klotrund och bärlik, inuti segt-sleraraig (mognar knappt

hos oss).

1. Dybladet
(Hydrocharis Morsus ranae L.).

En mångårig (?) vattenväxt med lång och smal, åtminstone under

sommaren flytande stjelk, från hvars leder utgå trådlika rottågor samt

långt och smalt skaftade, rundade, på vattnet flytande blad; icke sällan

utveckla de också grenskott med en knopp på spetsen, hvilken öfver-

vintrar och nästa år bildar ett nytt stånd. Bladen äro omkring turas-

breda, vid basen hjertlika, något liknande små Neckblad, bågnerviga med

tvärnerver, helbräddade, något brunaktigt gröna. Ståndarblommorna

sitta mest 2 eller 3 på samma skaft, som slutar med ett hinnaktigt

hölster, men spirblommorna äro enstaka på långa skaft, som ha hölster-

blad vid basen. Blomkronan är omkring i—| tum bred, med hvita,

mycket tunna och flyktiga, skrynkliga blad.

Växer i insjöar, träsk och andra mera stillastående vatten, helst

med dybotten, i södra och raedlersta Sverige, till upp i Helsingland,

Vestmanland och Vermland. — Blommar bäst i Juli (i medlersta Sve-

rige mera sällan än i södra). — Utbr. genom Europa, men i de södra

delarne sällsynt eller icke alls.

Dybladet är en, liksom dess närmaste slägting Dyborren, gan-

ska utmärkt och egendomligt bildad växt. Det är också en bland de

få vattenväxter, hos hvilka nästan hela ståndet uppbäras eller liksom hän-

ger i vattnet medelst de på dess yta utbredda bladen. Hos Neck-

rosorna t. ex., med hvilkas blad dennas ha någon likhet, ligger rot-

stocken alltid rotad i botten. Pör sina vid basen liksom urbitna blad

heter växten hos några gamle botanister (DoDONaeus, 1583) Ranae Mor-

sus, Grodbett, hvadan artnamnet. Grodblad är också en benämning

på växten, och hvilkeu häntyder både på dess gamla namn och dess

hemvist, som icke sällan är sådana vatten der grodor gerna uppehålla

sig, liksom de många insekter och maskar, åt hvilka denna växt lemnar

skydd eller tillhåll och hvilka tjena de förra till näring.

Hos oss ökas denna växt troligen endast genom knoppar. Förf,

har icke funnit omtaladt huruvida dess frön mogna ens i sydligaste
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Sverige. Dereraot har C. Hartman, i en intressant uppsats i Botan.

Notiser för 1863, upplyst "huru Hydrocharis fortplantar sig i kallare

trakter". Han anmärker att den rätteligen bör anses sora ettårig.

3. iStratiotes L.

Ståndare 12—15 jemte många biståndare (staminodier), men ståndar-

växteu hittills icke iakttagen i Sverige och saknas troligen hos oss.

Märken tuklufna; talrika, uppräta, syllika, liksom en liten krona bil-

dande biståndare. Frukten 6-kantig, inuti slemmig.

1. Dyborren
(Stratiotes aloides L.).

En mångårig, nästan aloelik ört, som växer i stillare vatten och

utom under blomningstiden är helt och hållet betäckt dermed. Medelst

trådlika och snedt utsträckta rottågor är den löst fästad i botten, så

att växten mot blomningen kan höja sig så mycket att blad- och

stängelspetsar nå upp öfver vattenytan. Bladen äro talrika, smala, nä-

stan svärdlikt jemnbreda, rännlikt-kölade, bräckliga, i kanten taggiga,

5—10 tum långa; de utgå alla från den korta rotstocken och stå ut

så att de bilda en icke sällan nära alnsbred krets; mellan bladen al-

strar vanligen rotstocken ett eller annat långt och smalt skott med en

spetsknopp, hvilken slutligen lossnar och bildar ett nytt stånd. Blom-

stänglarne utgå mellan de inre bladen, äro dubbelt kortare än dessa,

platta, i kanten något småtaggiga, 1—2-blommiga; blommorna inom

tvåbladigt, örtartadt hölster. Kronbladen äro dubbelt längre än fodret,

oravändt-äggrunda, hvita; biståndarne gulaktiga.

Växer i träsk och lugnare insjöar, i stillare åar, bäckar o. d.

med dybotten, nästan endast i södra och medlersta Sverige. — Blom-

mar i Juli, Aug. (mognar?). — Utbr. Europas norra och medlersta

delar samt England, Spanien (sälls.), norra Italien (sälls.), Ungern och

Siebenbiirgen, södra Ryssland.

Dyborren är en både till utseende och växsätt ganska egendomlig

ört. Om växsättet ha vi nyss talat. Till bladen liknar den temligen

någon Aloé (hvadan benämningen Vattenaloé, Kärraloé o: Aloé

palustris Bauh. 1623) eller Yucca (o: Yucca palustris septeutr. Till.

1683). Linné ställde både Stratiotes och Hydrocharis under sina Pal*

mse, men i Flora Suecica säger han om Dyborren att den är den enda

palm bland våra växter (Palma unica inter Plantas patriae, eaque aqua-

tica acaulis). Dyborren hyser talrika vatteninsekter och blir derigenom

"entomologiB desideratissima".
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LXXXVI. NAJADEiE.

1. IVaJas L.

1. Najas-örten
(Najas marina L.).

Ea mest 5—8 tum hög, klynnegrenad, spenslig (torr bräcklig),

ettårig ört, som växer och bioramar under vatten. Den är tvåbyggare

men ständarväxten är sällsyntare. Bladen äro nästan motsatta eller

-trekretsiga, jemnbreda med vågiga och hvasst tandade kanter, kort och

bredt omslidande, klart och genomskinligt gröna, nervlösa. Stjelken är

vanligen grenig ända långt ned och stundom småtaggig upptill; blad-

slidorna äro vanligen rödaktiga. Blommorna sitta mest enstaka i blad-

veck, enståndrade eller enspirade. Blomkalken är mycket tunn och

genomskinlig, länge eller alltid liknande en blåsa med oregelbundet-

2—4-klufven spets; hos ständarväxten är den mera äggrund, kortare,

och brister i 3 eller 4 flikar när knappen mognat, dä den deremot

hos spirväxtcn, der den under blomningen är smal och rörlik, bibe-

håller sig hel, omslutande frukten, på hvilken flikarne sitta liksom mär-

ken. Ståndarknappen är h vitgul, fyrkantigt-äggrund, 4-rummig; den

öppnar sig, ehuru vanligtvis mindre regelbundet, i lika många ut- och

tillbakakrökta flikar; i början saknar den sträng, men erhåller slutligen

en köttig sådau. Fruktämnet är nästan klotrundt och saknar både

stift och märke. Frukten är en äggrundt-aflång, plattad, omkring 1|

linie lång nöt.

Växer i södra och medlersta Östersjöns vikar och ämynningar,

samt i insjöar, som stå eller fordom stått i saraband med eller varit

vikar af hafvet, t. ex. i de nu s. k. Husar- och Laduvikarne vid Stock-

holm; i Fardumeträsk pä Gotland; nordligast vid Gefle. — Blommar i

Juli, Aug. (Sept.). — Utbr. många trakter i norra, medlersta och östra

Europa; i det södra nästan endast Italien, Spanien (sälls.).

O. Celsius var, enligt L. Fl. Suec. 1745, den första som an-

märkte denna växt, "ad litora Roslagise", och Roslagen och Åland (D:r

Haartman) äro ännu i andra upplagan af samma Flora Najas-örtens

enda växställen. Dess nordligaste växställe upptäckte C. O. Östling

vid Gefle, Holrasundsviken, bland Typha angustifolia (Wikstr. i V. A.

H. 1824). — Thedenius, som särdeles noggrant undersökte växten vid

Gefle, meddelade denna sin undersöknings resultater i Vet. Ak. Handl.

för 1837 (Bidrag till kännedomen om Najas marina, med teckn.). Det

är enligt hans iakttagelser, som vi nyss skildrat växtens blomdelar.
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Enligt Chamisso växer Najas-örten också på Sandwichsöarne (ön

Owabu), i vattnings-diken och -dammar, och han berättar att derva-

rande européer äta den med salt, ättika och olja såsom sallat.

* Najas flexilis Rostk. et Schm. är mindre eller åtminstone spensligare än

föregående art, med svagt och endast mot spetsen taudade blad, 5 eller G i kransen. —
Växer i sjön Hederen eller Hederviken (sött vatten) nära Braheberg i Roslagen (När-

tuna socken), der den 1849 uppläcktes af D:r Goes. Hittills var den känd såsom växande

endast i Norra Amerika, i en sjö vid Stettin, och på ett ställe i Skottland.

LXXXVII. LILIACE^.
(Liljeväxter).

1. LlLIEiE.

Blomkalk 6-bladig. Ståndare 6. Stift 1. Frukt ett 3- (stun-

dom nästan l-)rumraigt fröhus. — Stammen lök, sällan rotstock.

1. Fritillaria L.

Blomkalken klocklik, dess blad med en liten honinggrop vid ba-

sen. Ståndarknapparne ryggfästade. Märkena rännlikt-hopvikta, uppräta

och utkrökta. Fröen talrika, platta och breda, radvis lagda på hvar-

andra, något hinnkantade.

]. Kronliljan

(Fritillaria Meleagris L.).

En omkring fotshög, vacker lökväxt med upprat, trind, bladig,

vanligen en- (sällan två-)blommig stjelk. Löken är liten och tät, om-

sluten endast med en svarapig hinna. Bladen äro smala, jemnbreda,

rännlika. Blomman är 1—li tum lång och nästan lika bred; den

lutar eller nästan hänger. Kalkbladen äro nästan lansettlika, merendels

blekt köttröda eller hvitaktiga, tecknade med brun- eller blodröda rutor,

sällan rent hvita; deras honinggrop är nästan jemnbred (aflång).

Växer på bördigare ängar, allmän i Upsala-trakten, särdeles på

Kungsängen (o: Kungsängslilja), och icke så sällsynt i Roslagen

och vid Stockholm. F. ö. nästan endast på några enstaka ställen i

raedlersta Sverige. — Blommar i Maj (och Juni). — Utbr. isynnerhet

medlersta Europa, England, Ungern och Siebenbiirgen, södra Ryssland.

Om denna vackra växt, hvilken vårtiden till oräkneligt antal pry-

der Upsala Kungsäng, berättas att O. Rudbeck d. ä. skulle (omkring

1654) hemfört den från utlandet och odlat den i Botaniska Trädgården,
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hvarifrån den sedan på ett eller annat sätt skulle spridt sig ut till

Kungsängen och andra ställen. Huruvida denna sägen har någon grund,

är svårt att bestämma; somliga tro motsatsen. Likväl säger Linné

(Fl. Suec.) att växten flyktat från trädgårdarna, bosatt sig (på Kungs-

ängen) och sedan ökats.

En del gamle botanister (DoDONaeus, Rbnealm) kallade Kronliljan,

med hänsyn till de rutlikt tecknade kalkbladen, Meleagris (se. Herba),

hvilken benämning Linné bibehöll såsom artnamn. Samma härledning

ha namnen Damspels- eller Brädspelsblora ma, under hvilka växten

också är bekant.

9. E.iliuiu L.

Kalkbladen med en honiugsfåra nedtill. Ständarknapparne ryggfästade. Märke

knöligt-trekantigt. — Löken fjällig.

Lilium bulbiferum L., eller den såsom blorasterväxt odlade Brandgula Lil-

jan, förekommer förvildad på åtskilliga ställen i södra och medlersta Sverige, på andra

kanske verkligt vild, såsom på Kinnekulle och Billingen (L. bulbiferum gothicum Lindgr.

Bot. Not. IlT, 128). Linné anmärkte växten på Aspön i Södermanland och upptog

den bland Svenska Florans Novitier (i bihauget till Fauna Suec ), sägande att den

växte "in coUe s. querceto copiosissime".

Lilium Martagon L., i trädgårdar bekant under namnet Krollilja, träffas

förvildad i eller nära sådana, i parker o. d., i södra och medlersta Sverige.

3. Tulipa L. •

Blomkalken klocklik, utan honingsgömmen. Ständarknapparne basfåstade, uppräta.

Märke atiftlöst. Fröen platta, talrika. — Löken omsluten med endast 1— .H hinnor.

Vilda Tulpanen (Tulipa silvestris L.) Förv. här och der i parker, pä gräs-

planer o. a. i eller nära trädgårdar och bebodda ställen (i södra och medlersta Sverige).

Upptages, ehuru då nyligen utkommen ur trädgårdar, i L. Fl. Suec. (med anm. till ar-

tens karakteristik) bland svenska växter, emedan man lika litet kan neka denna "svensk

medborgarrätt" som Berberis, Grossularia o. a., hvilka ursprungligen äro endast in-

komlingar.

4. Ciagea Salisb

Blomkalken vidt-klocklik, under blomningen stjernlikt utbredd upp-

till, varaktig. Ståndarknapparne basfåstade, uppräta. Märke helt, tvärt.

Fröen hängande, icke talrika, ellipsoidiska eller snedt- runda, med bruu-

eller gulaktigt skal. — Små gulblommiga, tätlökiga vårväxter (o: Vår-

lökar) med 1—3-bladig lök, bladlös och svag, kantig stängel och blad-

artadt, 1—2-bladigt hölster vid den 2—10-blomraiga, glesa flocken;

bladen smala, nästan jemnbreda, kalkbladen va. e. m. grönaktiga på

utsidan.
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1. Vanliga Vårlöken
(Gagea lutea Ker. — Ornithogalum luteum L.)

har enbladig, nästan äggskapad och bönstor lök, hvars kärna är om-

sluten med ett mjukt skal (o: bladets breda och skäliga bas) och der-

utom med en eller annan lös hinna; vid lökens bas, men utom hin-

norna, sitta stundom mindre (unga) lökar. Bladet är merendels blå-

grönt, omkring 5 tum långt och 2—3 linier bredt, nästan köttigt,

nedtill rännlikt, under lågt köladt; den nedre ändan blir smånigom

smalare, under det den andra är nästan huflikt hopknipt i spetsen.

Stängeln är omkring 5 tum hög, något kortare än bladet. Flocken är

omkring 5- (2—8-)bloramig, med tvåbladigt hölster, hvars blad äro

smalt-lansettlika, spetsade, i kanten glest spindelhåriga; det nedre är

störst. Kalkbladen äro jemnbredt-lansettlika, trubbiga. Fröen vanligen

3 eller 4 i hvart rum.

Växer i lundar, skogar och parker, på buskiga eller steniga ängs-

backar och gräsiga sluttningar, i trädgårdar och på annan odlad mark,

i södra och medlersta Sverige, allmän till Upsala, nordligare sällsynt.

— Blommar i April eller Maj (i medlersta Sverige mest i Maj); mog-

nar i börj. eller medl. Juni. — Utbr. nästan hela Europa ehuru mindre

i det södra; Caucasien, Siberien, Karatschatka.

En bland de tidigaste bland våra vanligare vårväxter (o: Vårfru-

dagslök), åtminstone på mera öppna ställen mogen och t. o. m. bort-

torkad redan innan eller omkring raidsommar. Liksom samslägtingarne

utmärker den sig mera genom täckhet än genom några särdeles eller

omedelbart nyttiga egenskaper. Löken, som stundom kallas Jordnöt,

är ganska stärkelserik, så att den, kokad eller urlakad, torkad och må-

len, kan användas såsom nödbrödsärane. Den är "vår bästa jordnöt"

och svinet äter den gerna; smaken är söt- eller beskaktigt slemmig.

För bien äro de tidiga blommorna välkomna.

* Gagea stenopetala Rchb. Löken alstrar två andra, .skaftade, äggrundt-

klubblika, bara och gulaktiga lökar (iökkuoppar), den ena större och vågrät, den andra

mindre och lodrät. Flocken är vanligen 2—4-blommig. Kalkbladen äro nästan jemn-

breda, spetsade men trubbiga, nära 3/4 tum långa, något längre än hos den Vanliga

Vårlöken, hvilken denna art liknar utom till löken. — Väser på åkrar och annan odlad

mark, på gärden, i Skåne här och der (särdeles i vestra delen), samt på ett eller annat

ställe i Blekinge, Småland, Östergötland och vid Stockholm. Blommar i April eller

Maj, men något sednare än föregående art. — Fries nämner först arten som svensk (i

Fl. Hall. med diagnos). — På gräsrikare mark bildar denna art stundom en varietet

med äggskapade, blekvioletta och nästan oskaftade lökknoppar samt något kortare och

bredare kalkblad (o- G. pratensis K).
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2. Rråklöken
(Gagea minima Schult. — Ornithogalum minimum L.)

liar två lökar inom sarama, nästan hinnaktiga men mjuka skal och de

torra, bruna hinnor, som löst omsluta detta, så att de bilda liksom en

enda, äggskapad lök; den ena löken är större och enbladig, den andra

(nästa års) mycket mindre och vanligen bladlös; mellan båda utgår

stängeln och utomkring sitta merendels talrika smålökar, icke sällan

med ett litet blad. Bladet (den utväxta lökens) är nära 4 eller 5

tum långt, men endast eller icke liniebredt, nästan köttigt och platt,

något och trubbigt köladt, nedtill mycket smalt; spetsen är kort och

nästan trind genom de der inrullade bladkanterna; smålökarnes blad

är tagelsraalt och trindt eller något bredare och rännlikt. Stängeln är

omkring 3 eller 4 tum hög, kortare än bladet. Flocken är hos mag-

rare stånd enkel, endast 2—3-blommig, men annars 5—6(—8)-blommig

och grenig; hölstret enbladigt. Hölsterbladet är vanligen något längre

än blomställningen, nära 2 linier bredt, spetsadt-lansettlikt och spetsigt,

tunnt, vid basen och den nästan trinda spetsen rännlikt, på insidan

glest-flockulligt; både hölsterblad och lökblad äro gräsgröna. Kalkbladen

äro jemnbredt-lansettlika, spetsade och spetsiga.

Växer i mullrika lundar, på skuggig och bördig ängs- eller annan

gräsmark, i trädgårdar och på andra odlade ställen, i södra och med-

lersta Sverige, allmän; går nordligare än Vanliga Vårlöken såsom va-

rande anmärkt i Ångermanland, Säbrå socken. — Blommar i Maj. —
Utbr. Skandinavien, Tyskland, Schweiz, Österrike, Ungern, Siebenbiirgen,

medlersta och södra Ryssland.

Kråklöken är en bland de växtei*, som bilda den späda vårgrön-

skan på mullrikare marker, innan ännu högre gräs och större örter i

allmänhet hunnit utvecklas, så att den vanligen ensam bildar små men

täta, nästan glänsande gröna mattor, och detta mest genom de många

smålökarnes fina blad. Genom smålökarne ökas också växten utom-

ordentligt, så att den snart blir ett ogräs på eller vid odlade ställen.

Men så snart den blommat ut och mognat, vissnar den och borttorkar,

hvilket i allmänhet sker innan eller vid midsommar.

* Gagea spathacea Schult. liknar temligen Kråklöken, men liar inom samma

hinna en större och många små lökar, den större löken 2— 3-bladig med nästan tråd-

lika blad; stängeln är trindare; kalkbladen äro bredare, lausettlika, temligen trubbiga;

de draga slutligen något i rödt. — Växer mest i vestra och södra Skånes bokskogar;

dessutom sällsynt i Blekinge, Småland, Dalsland och Bohuslän. — Blommar i Maj. —
Agardh upptäckte arten, som svensk, vid Roslätt i Skåne och meddelade den till Ret- '

zius, som intog den i Suppl. Prodr. (1809). Swartz skildrar både denna och före-

gående art i Svensk Botanik VII. Fr. Nov.
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* Gagea arveusis Schult,, som har två rundade lökar inom samma hinna, 2—

3

jemnbreda, rännlika lökblad, 2 hölsterblad och spetsiga kalkblad, växer på åkrar vid

Trelleborg (sälls.), — Blommar i April, Maj.

5. Ornitliogaluni L.

Sländarsträngarne breda, hinukantade; knapparne ryggfästade. Fröen nästan klot-

runda eller kantiga. — Blommorna hvita, på bladlös stängel, med hinnartade skärmar

men utan gemensamt bolster. Lökväxter.

Ornithogalum nutans L., som har blommorna i ensidig klase och slutligen la-

tande, de tre inre ståndarnes strängar trespetsade, och

Ornithogalum umbellatum L., med qvastvisa blommor och enkla ständar-

strängar, växa, isynnerhet den sednare arten, förvildade i eller vid parker och äldre

trädgårdar i södra och medlersta Sverige.

6. itu i II 111 L.

(Lök-slägtet).

Blomkalken klocklik, sällan vidöppen. Ståndarknapparne rygg-

fästade; strängarne nederst vidväxta kalkbladen eller hvarandra eller

båda delarna. Fröen kantiga eller nästan klotrunda, mörka och skör-

skaliga, 1—2 i hvart rum. — Lökväxter med skälig eller tät lök och

flockvisa blommor inom 1—3-bladigt, hinnartadt hölster, på stängel,

som vanligen är bladig genom de långa bladslidorna ehuru dessa alltid

uppkomma från löken.

a. Kalkbladen utbredda, snart lossnande. Fröhuset treknöligt.

Fröen nästan klotrunda.

1. Ramslöken
(Alliura ursinuni L.)

har trekantig, bladlös, omkring 5—6 tum hög stängel, lansettlika eller

ovala, tumsbreda, långt skaftade, tunna blad och rent hvita blommor.

Löken är tvåbladig, trindt-lansettlik, turaslång, penntjock, gulaktig, kring-

gärdad med borstlika trådar, tät, omsluten med det inre bladets köttiga

sliddel, som under året multnar utom kärlknippena, hvilka sedan bilda

borsterna. Bladen vända undre sidan uppåt; det yttre bladet omsluter

med en hinnaktig slida både stängeln och det inres köttiga sliddel.

Flocken är gles och slak, vanligen endast 5—8-blommig; hölstret två-

eller treklufvet-enbladigt (1—3-bladigt), hvitt, flyktigt. Ståndarne äro

kortare än kalkbladen. Fröen svarta och rynkiga.

Växer i lundar och lummiga skogar, isynnerhet på något fuktig

mark, i Skåne (här och der), på Öland (sällsyntare), Gotland (allmän),

på Omberg och Kinnekulle, på Dalsland och vid Göteborg; dessutom

Nyman. Sv. Fanerog. TI. 22
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(sällsyntare) i Östergötlands, Södermanlands och Roslagens kusttrakter.

— Blommar i Maj, Juni. — Utbr. Europa undant. det allra nord-

ligaste och Portugal, nästan hela Spanien, södra Frankrike, Corsica,

Sardinien, Grekland och Turkiet; i Caucasien, Siberien, på Kamtscbatka.

Ramslöken är den vackraste bland våra Lökarter. Den uppträder

gerna i talrika stånd och bildar behagligt gröna grupper med mjölkhvita

blommor. Växer helst i genom multnade blad bildad jord. Vaucher

berättar om dess utveckling. Fröet, som grott, bildar första året en

liten lök, hvilken andra året ur sin midt alstrar en ny, hvars anlag

länge varit synligt. Under tredje året utvecklar denna sistnämnde lök

ur sin midt två eller flera lökar, somliga med ett (eller stundom två)

blad, andra blombärande och inneslutande en sidostängel, ett omslutande

och ett lökbärande blad o. p. s. allt framgent.

Ehuru växten både luktar och smakar starkt hvitlök, äta korna

den likväl, hvarigenom mjölk och smör erhålla obehaglig både smak

och lukt. Mullvadar och råttor skola sky lukten. Löken kan vårtiden

nyttjas som hvitlök och bladen lära då kunna användas i soppor samt

på kött och fisk. Hela växten lärer i Vadstena vara (eller varit) känd

under benämningen St. Britas Lök. Som den ökar och utbreder sig

mycket, kan den smånigom uttränga andra växter; påståendet att den

rensar humlegårdar, saknar således icke all grund. "Sedan man märkt

att den icke tål något annat gräs bredvid sig, ha somliga bönder (på

Gotland) planterat den bland humle då han fördrifver nässlor o. a.

ogräs" (L. i V. A. H. 1741).

Ramslöken upptäcktes, såsom svensk växt, af LiNNÉ på Gotland

vid Lummelunds- kyrka (beskr. Gotl.-Resan, sid. 170), af Leche i Skåne

(ön Lybeck vid Krageholm) och O. Celsius i Roslagen. Bjerkander

uppräknar den (1776) bland Kinuekulles växter. Redan somliga gamle

botanister (Camerarius) benämnde växten Allium ursinum.

b. Kalkbladen klocklikt slutna, varaktiga. Ståndarne vexelvis

treuddiga i spetsen. Fröen kantiga.

2. Skogslöken
(Allium Scorodupraijum L.)

blir icke sällan alnshög, stundom ända till 1\ aln, och har rundad,

nötstor lök med talrika smålökar vid basen, trind, nedtill bladig och

penntjock stängel, samt alldeles jemnbreda, platta, långa, vanligen 2—

3

linier breda blad med tvåeggade slidor. Flocken är glest-fåblommig

men har talrika, rundade, mörkröda lökknoppar, tätt gyttrade på stän-

gelns spets; hölstret 1—2-bladigt, med spetsade blad. Blommorna äro
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violettrÖfla, på tumslånga eller längre skaft; kalkbladen knottriga på

köleD, icke kortare än ståndarne.

Växer i lundar och steniga eller grusiga busksnår, på buskiga

ängar och ängsbackar, i södra och raedlersta Sverige till Upland (och

ini Vestmanland), på Gotland allmän, på Oland, i Blekinge och Skåne

här och der, annars sällsynt och nästan endast i kusttrakterna. —
Bioramar i Juni, Juli eller senare. — På några ställen i Skåne (sand-

raarker), på Oland och Gotland, växer, sällsynt, en mindre och spens-

ligare varietet med dubbelt smalare bind och nästan trinda bladslidor

(o: A. arenarium Sm.). — Utbr. norra och medlersta Europa samt

Brittauien, Ungern, Siebenbiirgen, södra Ryssland.

Skogslöken, som på Gotland kallas Keipe (Kaipe) och i Bohus-

län Kep (tydligen Cepa), är i vildt tillstånd teraligen skarp (dock

mindre än Angslöken), men blir då den odlas i bättre jord mildare

och användbar som köksväxt (o: Råckenboll). Linné anmärkte Skogs-

löken "allestäds på Oland och Gotland, i ängarne besynnerligen" (V.

A. H. 1741). Och i Olands-resan, der växten i korthet beskriives, sä-

ger han: "denne löken har jag alldrig sedt tilförne i Sverige, ej eller

någon annan bothanicus. Han växer alldeles, då han är ung, som en

Purio, men då han blifver gamal är aldeles en sort af Råckenbåll",

Han berättar också att Olänningarue, hvilka kalla den Gräslök, strax

vårtiden koka den med andra grönsaker i kål och att Gotlänningarne,

isynnerhet Roma-boerna (Romani), få erfara dess smak både på mjölk

och smör; vid Roma växte den "så ymnogt i ängarna, att man ej bör

undra, det så väl mjölken som sjelfva smöret här smakar om vårtiden

af lök". Leche och Rosén funno växten i Skåne och Kalm såg den

i Bohuslän. — Artnamnet är ett gammalt ord, sammansatt af 6'AOQO-

dov, Purjolök och itgaöov, Lök i allmänhet, häntydande på bladens

likhet med Purjolökens och luktens med vanlig Löks.

3. Sandlöken
(Alliurn arenarium L.)

är vanligast 10—15 tum hög, men omväxlar både större och mindre,

och har trind och spändrak, nedtill bladig stängel, knappt tjockare än

en dufpenna, och halftrinda, smala, nästan stränglika blad, hvilka mer-

endels äro vissnade då växten börjar blomma; bladen äro på större

stånd kantiga, deras slidor strimmiga. Löken är rundad eller något

långrund, temligen blek, omsluten med torra, i trådar slutligen upplösta

slidor, och har sraålökar vid basen. Flocken är liten och icke rik men
har mycket tätt gyttrade, aflångt-äggskapade, uddiga (stundom trådlikt-),

gulgröna och något rödaktiga, stundom alldeles gröna, lökknoppar;
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hölstret är enbladigt, bladet spetsadt, lossnande något raösslikt. Blom-

morna äro små (omkring linielånga), tunna, violetta eller stundom hvita,
,

på raka, 3—4 linier långa skaft; kalkbladen slätkölade, kortare än stån-

darne, hvilkas uddar liksom små borst skjuta utom kalken.

Växer på sandiga åkrar och torra backar i Skåne, Blekinge, på

Oland, i Halland och Bohuslän; dessutom men sällsyntare på Gotlands

och i de andra östra kusttrakterna upp till Roslagen. — Blommar i

Juni, Juli. — Utbr. nästan hela Europa.

Sandlöken, i somliga trakter också känd under benämningen Aker-

lök, har, isynnerhet i löken och lökknopparne, ganska stark både lukt

och smak, nästan vidrigare än Hvitlökens. Då den, såsom icke sällan

händer på sandiga åkrar, till större mängd växer bland råg, blir den

icke blott besvärlig på åkern utan skämmer också säden emedan den

skördas med denna, hvarvid lökknopparne till stort antal komma bland

kornen och sedan malas med dem. Derigenora får både mjölet och

brödet i somliga trakter af södra Skåne och södra Oland en så stark

löksmak att det blir onjutbart för den dervid ovane. Man kan till

och med sätta i fråga om icke växten sålunda "bidrager till de hudens

och andra afsöndringars sjukligheter som plåga dessa trakters inbyggare,

äfvensom till den uppväckta eller spända sinnesstämning, som utmärker

detta strandfolk" (Whlnb.).

Linné upptäckte denna art, såsom svensk, under sin skånska resa

(d. 22 Juni 1749), vid Skanör, hvilket utom Falsterbo ännu är enda

växstället i hans Flora Suecica. "Ängslök (265) växte mycket i ängar

och åkrar — — men med denna lök var äfven en annan lök, som

är sällsynt, blandad, som icke gaf denna efter till myckenheten Allium

etc. Hall. jen. 154. Denna lök är lik Råckenbåll men mindre; har i

axet blå lökar, och violetta eller blå strimmor, som upsticka emellan

lökarne, de der sitta på sina blomskaft" — — (L. Sk.-resa). Wahl-

berg fann växten i Östergötland, på Öland och vid Göteborg och upptog

den (Fl. Gothob.) såsom den derraed identiske Allium vineale L. spec.

Men annars sökte man Sandlöken mest i en varietet af Skogslöken tills

Fries, sedan han granskat både denna och de andra Allierna med bla-

dig, lökbärande stängel pä Linnés växställen i Skåne, bestämde deras

synonymi och upplyste deras historia och karakteristik (i Sylloge Ratisb.

1826 och Novitierna). Wahlenberg har utmärkt väl skildrat Sandlöken

i Svensk Botanik, till hvilken skildring Wahlbergs teckning värdigt

sluter sig.

c. Kalkbladen klocklikt slutna. Ståndarsträugarne alla syllika

(spetsen hel, utan sidouddar).
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4. Ängslöken
(Allium oleraceum L.)

blir stundom nära alnshög och temligen slankig men är vanligen lägre.

Löken är rundad, köttigt-skalig. Stängeln trind, nedtill bladig. Bla-

den äro smala (vanligen nästan som en hönspenna), merendels half-

trinda och endast upptill plattare (nästan pipiga), på undersidan ribbigt-

nerviga. Flocken är fåblommig, gles och har lökknoppar; hölstret två-

bladigt med långt spetsade blad, det ena mycket längre. Blommorna

äro brunaktigt-blekröda, hvit- eller grågröna; deras skaft mest långa

och slaka. Kalkbladen äro trubbiga, strimmiga, icke kortare än stån-

darue.

Växer på ängar, betesmarker och gärden, på skogs- och ängs-

backar, på berg och grusmark, i södra och medlersta Sverige, allmän

eller temligen allmän och anmärkt ända upp i Jemtland. — Blommar

i Juli, Aug. — Omvexlar med något bredare, nästan platta blad (A.

carinatum Sm.), stundom storväxt med bredare, rännlika blad. — Utbr.

Europa men i det södra sällsynt och nästan endast i Italien; Siberien.

Angslöken, stundom också kallad Hundlök, är vår allmännaste

vilda Lökart och isynnerhet i slätt- och kusttrakter ymnig. På betes-

marker blir den ett ledsamt ogräs, emedan då korna äta den, får deras

mjölk en stark löksmak, hvilken sedan meddelar sig åt smöret. Men

på ängar, som icke betas, gör växten ingen skada emedan den torr

blir nästan smaklös. Sjelfva löken har hos denna art obetydlig lukt.

I somliga landsorter samlar man de späda, först uppväxta bladen att

lägga i grönkål.

Linnj: har i Flora Suecica, mot sin vana, utförligt beskrifvit denna

art, men då han icke kände eller åtminstone icke omtalar att den va-

rierar med plattare blad, sökte utländska botanister länge hans Allium

carinatum i denna Angslökens varietet.

* Allium carinatum L. liknar Angslöken, men har platta, bredare blad och

rundadt trubbiga eller något intryckta kalkblad, hvilka äro nära dubbelt kortare än

ståndarne. — Växer i Skåne, i småskog eller bland buskar, sällsynt. — Blommar i Juli.

— Först anmärkt af E. KosÉn vid V, Wram (Obs. Scan. 1749), som är enda väx-

stället i L. Fl. Suec. — Fr. Nov. (med beskr.).

5. Berglöken
(Allium inontanum Schm.)

har 5—10 tum hög, endast nederst bladig, åtminstone upptill mycket

kantig, stängel och jemnbreda, smala men platta, omkring 5-nerviga

blad, hvilka äro kortare än stängeln. Löken eller lökarne äro temligen

smala och utdragna, slidadt-skaliga, och utgå från en slags af gamla

lökstammar bildad, nästan vågrät rotstock. Flocken är rik, tät och
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kullrig; hölstret 2—3-bladigt, dess blad korta och breda, trubbiga.

Blommorna äro rosenröda. Kalkbladen nästan trubbiga, kortare än

ståndarne.

Växer på torra, steniga eller skogiga backar i Dalsland samt vid

Ahus och Helgeå i Skåne. — Bioramar i Juli, Aug. — Utbr. Europa

undant. det allra nordligaste och Holland, Belgien, Brittanien, Portugal,

Italiens öar, Grekland och Turkiet.

Myrin upptäckte denna art som svensk, den 26 Juli 1831 "på

små med buskar omgifna bergkullar" vid sjön Stora Lee (V. A. H.

s. å.); i Skåne upptäcktes den af Mag. Bergström (Fr. Mänt. II, 1839).

6. Gräslöken
(Allium Schoenoprasum L.)

har vanligen endast omkring 4, 5 eller 6 tum hög, trind, nedtill bla-

dig stängel samt triuda och trådlikt-syllika, pipiga blad, hvilka icke

sällan bli nästan lika långa som stängeln. Som lökarne äro bladrika

och gerna sitta flera på en slags af gamla lökstammar bildad rot-

stock, blir växten lätt tuvig. De växande lökarne äro nästan klubb-

lika, hvitaktiga, inneslutna inom en och annan mörk, remnad hinna.

Flocken är mångblommig och tät, nästan klotrund; hölstret tvåbladigt,

dess blad breda, rundade och uddspetsade, i början vackert rosenröda.

Blommorna äro omkring 3 liuier långa och deras skaft icke längre.

Kalkbladen äro nästan lansettlika, temligen uppräta med utkrökt spets,

något blekt rosenröda med mörkare nerv (stundom hvita), längre än

ståndarne.

Växer på stränder, klippor och steniga marker vid eller nära haf-

vet, till upp i Roslagen (der den varierar med hvita blommor), särdeles

ymnig på Gotlands torra kalkhällar och Ölands älvar (o: Al var lök).

Odlas också allmänt i trädgårdar och täppor såsom matväxt. — Blom-

mar bäst i Juni. — I Jemtland o. a. nordliga trakter växer (sälls.) en

varietet eller underart, som är större och starkare, med kantiga, något

platta blad (A. sibiricum L.?). — Utbr. Europa (undant. Irland, Portu-

gal, södra Italien, Grekland och Turkiet); Caucasien, Siberien, Kamt-

schatka, N. Amerika.

Gräslöken bildar, såsom nämndt, gerna tuvor, hvilkas rena grön-

ska bryter sig bra mot de täcka blommorna. Den är allmännast be-

kant såsom köksväxt, och på många ställen, särdeles på landet, ingår

den rätt mycket i matredningen. Liksom andra lökslag, har den svett-

väckande, väderdelande och diuretiska egenskaper, så att den kan vara

nyttig vid audtäppa, gikt, skörbjugg, svag mage m. m. — Benämningen

Gräslök tyder på att det är bladen som, för sin egna löksraak, använ-
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das. Artnamnet är gammalt och betyder aghbladig lök (öxotvog, Schoe-

nus och TCQaGov, lök; bladen skulle då likna dem hos någon Schoe-

uus). — Fries anser den odlade Gräslöken skiljd från den vilda, och

att den seduare är en varietet af AUium sibiricura L. (Jfr L. Fl, Suec.)

'S. Jintliericuui L.

Blomkalken stjernlikt utbredd. Ståndarknapparne ryggfästade; strän-

garrie trådlika, nederst vidväxta kalkbladen. Märket helt, stiftet tråd-

likt. Fröen några i hvart rum, mycket kantiga, med skört, glänsande-

svart skal. — Omkring fotshöga örter med rotstock och bladlös eller

nästan bladlös stängel, smala, spetsadt-jemnbreda, nästan gräslika, tuvade

blad och hvita blommor utan hölster.

1. Enkla Sandliljan
(Anthericum Liliago L.)

har enkel stängel så att blommorna bilda en klase. Bladen äro obe-

tydligt kortare än stängeln. Blommorna nära J tum breda; kalkbladett

nästan afläuga, längs midten trenerviga, något skäliga; skärmarne nästan

nå blommorna. Stiftet är båglikt uppkrökt, kortare än kalkbladen.

Fröhuset äggskapadt, spetsigt.

Växer på sandfälten i östra Skåne och i det medlersta vid Höör;

dessutom i Blekinge vid norra Hoka och på Öland (ett ställe i Hulter-

stad sockeu). — Blommar i Juni. — Utbr. isynnerhet Europas med-

lersta delar samt Spanien, Italien (utom öarne), södra Kysslaud; Bar-

bariet.

Denna Sandlilja förtjenar för sina täcka och temligen välluktande

blommor en plats i blomsterträdgården. Dess odling är lätt, både ge-

nom rotdelning och frön. Men för någon egentlig användbarhet är

den icke känd. Linné upptäckte växten, som svensk, nära Maltesbolm

i Skåne ("inter agros Baerestadenses unico tantum in loco") och beskref

den i sin Skånska Resa (sid. 104). — Med sina temligen stora blom-

mor (nära dubbelt större än nästa arts), i toppen på den smala och

veka stängeln, har denna växt ett ganska liljelikt utseende, hvadan också

dess artnamn (Liliago)..

2. Greniga Sandliljan
(Anthericum ramosum L.)

har upptill grenig stängel, så att blomställningen blir en vippa. Bla-

den äro vanligen kortare än stängeln. Blommorna äro omkring l tum

breda; kalkbladen alldeles platta, de inre omväudt-äggrundt-ovala, de

yttre nästan lansettlika och mindre; skärmarne korta. Stiftet är rakt,
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längre än kalkbladen. Fröhuset klotrundt, dubbelt mindre än hos före-

stående art (knappt större än ett pepparkorn).

Växer på torr och stenig mark på Gotland och Öland samt, säll-

syntare, pä östra Skånes sandfält. — Blommar i Juli. — Utbr. isynner-

het medlersta Europa samt norra Italien, Dalmatien, Ungern, Sieben-

biirgen, södra Ryssland; Caucasien.

Linné anmärkte denna art på Gotland (vid Hau och på Thors-

burgen) 1741, omtalade den i V. A. H. s. å. och beskref den i Got-

lands-Eesan (sid. 178). Bland de växter, som Fuirén (1622) faun på

Gotland, namnes också denna Sandlilja ("copiose in Carolina"). I Skåne

anmärktes den redan af Leche, men på Öland först af Ahlq,vist (V,

A. H. 1821).

Denna art, hvilken man, s-åsora mest växande på kalkgrund, skulle

kunna kalla Kalklilja, har icke samma liljelika utseende som den

egentliga Sandliljan. Den har också nära dubbelt mindre blommor och

blommar nära en månad sednare eller längre än denna. Vakar från

kl. 7 f. m. till 3 eller 4 e. m. (L.). Hos båda arterna, säger Wah-

LENBERG, som skildrat dera i Svensk Botanik, synes den smala, men

likväl icke krypande och endast sparsamt tågiga rotstocken just egnad

att gifva blomning under den torraste årstiden och i den torraste jord-

mån. "Deremot kan denna rotbildning icke lofva någon sådan egentlig

nytta som mera lökartade växter".

2. ASPARAGE^.

Blomkalk sambladig. Ståndare 6 eller 4. Stift 1. Frukt ett 8-

eller 2-rummigt bär. — Stammen rotstock.

S. Asparagus L.

Blommorna mångbyggare. Kalken 6-delad, klocklik (med myc-

ket smal, till blomskaftet ledad pip). Ståndarne 6. Märket 3-deladt;

stiftet kort. Bäret 3-rummigt; rummen (1—)2-fröiga.

1. Sparrisörten
(Asparagus officinalis L.)

blir vanligen en eller par alnar hög, mycket grenig, och har på små-

grenarne andra korta, nästan barr- eller borstlika, 2—5-knippade gre-

nar, hvilka vanligen anses för blad; hvarje sådan grenknippa stödes af

ett litet hinnartadt fjäll (o: det egentliga men outvecklade bladet). Rot-

stocken är mångårig, kryper, och dess köttiga, fjälliga grenar bilda of-

van jord stjelkarne, hvilka äro trinda och uppräta. Blommorna ära

små, gulgröna, vanligen nästan enkönade (det ena könet litet utveck-
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ladt); de sitta vanligen parvis, mest med de bladlika grenarne, och

hänga slutligen. Bären äro röda.

Växer på sandig eller stenig mark, pä kusterna eller vid större

vatten, i södra och medlersta Sverige till Upsala, men endast på mycket

spridda punkter. — Odlas mycket som matväxt. — Blommar i Juni,

Juli. — Utbr. genom nästan hela Europa; i Caucasien, vestra och södra

Siberien, Algerien; på Madeira.

Sparrisörten har ett ganska eget utseende med sitt utomordentligt

lätta och glesa "bladverk", — om man kan kalla det blad som egent-

ligen är små gröna grenar — , mot hvilket, om hösten, de klarröda

bären bryta sig ganska vackert. Mest bekant är den såsom odlad, då

dess rotskott, hvilka i vilda tillståndet äro härda och beska, vid lämplig

skötsel i god och lös jord på enkoma sängai', bli raöra, smakliga och

dessutom mycket större; deras användning är temligen allmänt känd.

Sparris är icke särdeles närande, men ganska helsosam: uretisk, nyttig

vid sten och podager. — Den odlade växten skall till örtståndet vara

något olika den vilda och ha nästan dubbelt längre blommor än denna.

9. Coiivallaria (L.).

Blomkalken 6-tandad. Ständarne 6. Märket trekantigt eller nå-

got treknöligt. Bäret 3-rummigt; rummen 2- eller slutligen 1-fröiga.

— Mångåriga örter med krypande rotstock och hängande eller lutande,

tvåkönade blommor.

a. Blommorna ur bladveck, nästan rörlika med upprätt-utstående

bräm, grönaktigt hvita, luktlösa. Ständarne nära kalkens

midt. Stiftet trådlikt. — Rotstocken tjockt-köttig, svälldt-

ledad med nästan sigillika intryckningar (ärr efter gamla

stjelkar). Polygonatura T.

1. KraDskoDvaljeo
(Convallaria verticillata L.)

har rak och upprat, icke sällan alnshög eller högre men spenslig, svagt

kantig, nedtill gerna bar och rödfläckig stjelk med kransvisa blad. Bla-

den sitta mest 6 (3—7) i hvar krans och äro jeranbredt-lansettlika,

tunna. Blomskaften äro 2(—3)-blommiga. Blomkalken är mindre än

hos de närstående arterna, nästan trind (cylindrisk). Ståndarsträngarne

äro glatta. Bären gulröda. — Rotstocken kryper mera än de andra

arternas och har glesare och mindre ärr.

Växer i bergs- och skogstrakter i Skåne och vestra Sverige till

upp i Vermland; i Jemtland och Ångermanland; i Ume-Lappmark nära
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Stensele. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. norra och medlersta Eu-

ropa, Skottland, Spanien, norra och medlersta Italien, Ungern, Sieben-

biirgen, Servien, Bosnien, Krim; Caucasien, vestra och södra Siberien.

Kranskonvaljen namnes redan bland de växter, hvilka Fuirén an-

märkte i Skåne, der sedan Leche och Linné funno densamma. Den
sednare upptäckte också, under sin lappska resa, växtens nordligaste

hemvist (Nordlanden), men såsom svensk växt kände han Kranskonvaljen

icke nordligare än på Vestgöta-bergen.

2. KuDgskonvaljen
(Convallaria multiflo^-a L.)

har trind, vanligen nära alnshög, yngre båglutande stjelk med skiftevisa

blad. Bladen äro äggrundt-ovala och omfatta stjälken. Blomskaften

äro merendels 3—5-bloramiga, men bli stundom 1-blommiga. Blom-

kalken är nästan rörlik. Ståndarsträngarne äro håriga. Bären svartblå.

— Rotstocken är hvit, fjällig och med stora, talrika, högkantiga ärr

(sigiller, K. Salomos Sigill, "optime sigilla Salomonis").

Växer i skogar och lundar i södra och medlersta Sverige, men

mindre allmän isynnerhet i det sednare. — Blommar i Maj eller Juni,

— Stundom utväxer blomskaftet (det gemensamma) till en liten skär-

mad gren (missbildn.). — Utbr. nästan hela Europa; Caucasien, Sibe-

rien, ISI. Amerika.

Kungskonvaljen liknar visserligen mycket den vanliga Kautkonval-

jen (nästa art), men skiljes genast genom sin trinda stjelk. Således

kunde Linné med skäl upptaga dessa båda arter bland de exempel,

hvarmed han i sin Philosophia Botanica visar hvilka goda kännetecken

stjelk en ibland lemnar till åtskiljande af annars svårt skiljbara växt-

arter. I Flora Suecica ed. I upptog han dem såsom endast varieteter

af en och samma art: Convallaria foliis alternis. Till egenskaper likna

båda hvarandra alldeles (se nästa art), och Sigilli Salomonis Radix sam-

lades troligen utan åtskillnad af båda arterna.

3. Eantkonvaljen
(Convallaria Polygonatum L.)

är lägre än de båda föregående arterna (10—15 tum), men stadigare

och storblommigare, gråaktigt grön. Stjelken är upptill kantig med två

kanter hvassare (tväeggad), vriden; nedom bladen har den en (eller an-

nan) smal, hvitröd, nervig hinna. Bladen äro ovalt-äggrunda, glans-

lösa, genomskinligt-nerviga, under gråaktiga; de omfatta stjelken och

bli "genom dess vridning riktade ät blott en sida. Blomskaften äro

riktade åt den andra sidan, vanligen 1-blommiga, stundom 2- (eller 3-)
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blommiga. Blomkalken är | tum låug, rörlikt-trattlik, nästan köttig.

Ståndarsträngarne äro glatta. Bären svartblå. — Eotstocken är hvit-

aktig, med glesa, trubbkantiga ärr; spetsen beklädd med hinnor, hvilka

omsluta stjelken nederst.

Växer på steniga eller buskiga backar, på skogiga men torrare

berg och branter i klippspringorna, i torra lundar, ända upp till Väster-

botten, men mest i medlersta och södra Sverige. — Blommar i Maj

eller Juni. — Utbr. nästan hela Europa (undant. bl. a. Irland, södra

Italien och de italienska och grekiska öarne) ; Caucasien, Siberien.

Under den vackraste årstiden, då Gullvivor och Violer redan sla-

git ut sina kronor, ser man Kantkonvaljen uppsticka sina blå- eller

gråaktiga, hopvridna skott ur marken, breda ut sina blad regelbundet

på den flerknäiga stjelken och der upphänga sina temligen starkt och

egendomligt (något äckligt) luktande blommor. Eotstockens ovanliga ut-

seende hade, liksom Kungskonvaljens, redan tidigt tillvunnit sig en viss

uppmärksamhet och gjort växten känd under benämningen Salomos
Sigill (Sigillum Salomouis); andra men sämre benämningar äro H vit-

rot och Getrams. För den något fräna lukten kallas bladen stun-

dom B ock blad. De gamle botanisterna kallade växten Polygonatum

(P. latifolium etc. Bauh. P. angulosum Cord. 1561), hvadan artnamnet.

Rotstocken är mycket slemrik, dess smak sötaktig och klibbig. Den

var fordom oflicinell och nyttjades såsom uppmjukande medel. Torkad,

krossad och målen, utgör den ett godt och suudt nödbrödsämne, helst

med något sädesmjöl. Stufvad är rotstocken "ingen obehaglig mat".

Om växten odias i fet jord, blir rotstocken större och dess tidiga skott

nästan lika smakliga som sparris (såsom sådan lära de ätas i Turkiet).

Likväl säger Bergius att detta är endast i deras råa tillstånd. — Bien

besöka mycket blommorna.

b. Blommorna på bladlös stängel, i klase, kort-klocklika (nästan

skållika) med slutligen tillbakakrökt bräm, hvita, välluktaude.

Ståndarne i kalkens botten. Stiftet pelarlikt.

4. Liljekonvaljen
(Convallaria majalis L.)

har lång och smal (som en hönspenna), något grenig, tätt ringlad och

genom bladleraniugar liksom trådbeklädd, tvåbladig rotstock. Stängeln är

omkring 5 eller 6 tum hög, nästan tvåeggadt halftrind eller hoptryckt-

trekantig, smal och upptill lutande. Bladen äro nära 4 tum långa,

ovala eller bredt-lansettlika, under glänsande; de ha långa skaft, men
det lägres är slidlikt och omsluter tätt det högres, så att båda bladen
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tyckas sitta på samma, långa och trinda skaft, hvilket jemte stängeln

rörlikt omslutes af två eller tre hinnaktiga slidor. Blomklasen är en-

sidig och lutande, 6—12-blomraig, med små och smala, hinnaktiga

skärmar. Blommorna äro icke stora men utmärkt välluktande, rent

hvita, endast i botten rosenrödt-strimmiga. Bären äro röda.

Växer på skogs- och ängsbackar, i lundar och busksnår, till upp

i Pite-Lappmark och Vesterbotten, allm. — Blommar i Maj eller Juni.

— Utbr. Europa undant. Irland, Portugal, Sicilien, Sardinien, Greklands

öar; i Caucasien, Siberien.

När vårens andedrägt, säger LECoa, återuppväckt löfskogens grön-

ska och sångfoglarne åter tagit sina lundar i besittning, liksom krönes

verket med Liljekonvaljen, hvars Ijufva vällukt sakta vindar sprida, så-

lunda förkunnande den vackrare årstidens seger. Då lifvas allt i sko-

gen, och det är Liljekonvaljens lätta klockor som ge tecknet till lif,

till uppvaknande för alla frön eller knoppar, som ännu sofva.

För sina täcka och Ijufligt välluktande blommor är denna växt

allmänt känd och omtyckt. Bland allmogen heter den vanligast Maj-

liljor eller Majblomster; bladen kallas (helst i Götarike) Bockblad,

eller för deras glänsande undersida Glise(Glans)blad. K o välj e (Da-

larne) och Lillkunningvall, Kungvallar (Gotland) m. m. äro tyd-

ligen förvridningar af Konvalje och Liljekonvalje; Lille Kong Valle

(Vestergötl.) är en "personifiering". Men ordet Liljekonvalje (och Con-

vallaria) åter härledes från växtens gamla botaniska benämning Lilium

convallium (album Bauh.),

Få svenska växter, säger Dybeck, äro så allmänt begagnade af

allmogen till prydnader som denna. Man ser den nästan alltid på

majstänger och i namnsdagskransar m. m. Den är också känd såsom

kanske det bästa "luktblomster". Lukten är så stark att den i till-

slutna rum kan orsaka yrsel och hufvudvärk. Deremot är den svag

och tillika oangenäm (narkotisk) hos de torkade blommorna. Såsom

sådane ha blommorna (också bladen), pulveriserade, brukats till nys-

medel (vid konvulsioner o. d.).

i O. IflajautheRiiini Desf.

Blomkalken 4-delad. Ståndarne 4. Märken 2 knopplika eller ett

enda tvåknöligt. Bäret 2-rummigt, 2—4-fröigt.

1. Tvåbladkonvaljen
(Majanthemum hifolium DC. — Convallaria bifolia L.).

En liten, endast omkring 5 eller 6 tum hög, täck, mångårig ört

med enkel och upprat, kantig, vanligen 2-bladig (sällan 1- eller 3-bla-
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dig), stjelk och små, rent hvita, välluktande blommor i upprat, nära

tumslåag klase. Rotstocken är smal, nästan som en starkare tråd, och

kryper; den har nästan kretsvisa, greniga och håriga, h vitgula tågor.

Bladen äro spetsadt-hjertlika, bågnerviga, under gleshåriga; de sitta

upptill på stjelken, skiftevisa men närmade till hvarandra. Blommorna

sitta på upprätt-utstäende skaft, hvilka utgå parvis inom korta, hinn-

aktiga skärmar. Blomkalkens bräm är utbredt och slutligen alldeles

tillbakaviket. Bären äro länge gulaktiga (gröngula) med mörka fläckar,

men bli slutligen röda (o: Ekorrbär, Hjertbär).

Växer i skogar, lundar och busksnår, helst pä något fuktig mark,

allm. (men saknas på Gotland). — Blommar i Maj eller Juni. — Utbr.

isynnerhet norra, raedlersta och östra Europa; Island, Siberien, Kamt-

schatka.

Den småtäcka Tvåbladkonvaijen är bland de mera sällskapliga

skuggväxterna och visar sig gerna bland Harsyra, Parört m. fl. Den

har nästan samma lukt som Liljekonvaljen och är härdigare än denna:

i vissa trakter i Norrland, t. ex. Ångermanland, är den utomordentligt

ymnig. Växten är icke känd för någon egentlig användbarhet ehuru

den fordom var officinell under benämningen Unifolium (Unifolii herba).

Annars kallades den också Lilium convallium minus (Baub.). Tecknad

i Til-Landz' Icones (1683).

3. PARIDE^.

Blomkalk 8(—10)-bladig. Ståndare 8 (—10). Stift 4 (—5).

Frukt ett 4(—5)-rummigt bär.

Si. Paris L.

1. Parörten
(Paris quadrifolia L.)

En mångårig ört med krypande rotstock och enkel, upprat, trind

och slät, nederst slidad, 5—10 tura hög stjelk, som upptill bär bladen

(vanligen 4) i en krets och i dennas midt, på temligen långt och upprätt

skaft, den ensamma, ovanligt bildade blomman. Bladen äro oravändt-

äggrunda eller bredt-ovala, kort spetsade, genomskinligt-ådriga, under

glänsande. Kalkbladen äro gulgröna, utbredda, tvåkretsiga, de yttre

lansettlika, de inre syllika, mindre och liknande ståndarsträngar. Ståndar-

strängarne äro syllika, gröngula; knapprummen äro jemnbreda, blekgula,

vidväxta strängens kanter, under det strängen (knappbandet) når långt

utom knappen, hvilken derföre tyckes sitta midtpå den förra. Stift och
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fruktämne äro mörkröda. Bäret är blasvart. Fröen äro temligen många,

tvåradiga, omvändt-äggrunda; deras skal är nästan läderartadt.

Växer i fnktiga skogar, på skuggrika och fuktiga ängar, i lundar

och parker, invid skuggiga bergväggar, på mullrik mark, allm. — Blom-

mar i Maj eller Juni. — Bladen bli stundom 3, 5, 6, 7 i kretsen;

vid Stockholm har man anmärkt till och med 11 (Wikströms Flora).

— Utbr. genom Europa undant. Portugal, Italiens öar, Grekland, Tur-

kiet; på Island, i Caucasien, Siberien.

Parörten väcker lätt uppmärksamhet med sitt egendomliga, genom

den grönaktiga blomman och det svartblå bäret liksom misstänkta, ut-

seende. Man kan, säger Dybeck, knappt förmå allmogen att bryta ett

stånd af den afskydda växten, ännu mindre att taga i handen dess bär.

Också är den känd under benämningar, som häntyda på "den besynner-

liga gröna blomman och det svartpliriga, vidriga bäret", såsom Troll-

bär, Ormbär, Soögon. För bladställningen kallas den stundom (Ble-

kinge) Korsört, Bäret är narkotiskt, giftigt; i likhet med rotstocken

uppväcker det kräkning. Farligt isynnerhet för barn, emedan det lik-

nar blåbär. Dess saft har berömts i ögonsjukdomar ("anima oculi

Friccio") och de torkade och pulveriserade bären skola i Eoslagen

(Gräsön) använts mot håll och sting (L.). Med örtståndet kan alun-

betadt linne färgas gult (och rödt). Växten är tecknad i Til-Landz'

Icones (o: Herba Paris).

* Colchicacese. Colchicum autumnale L. (Tidlösan). Förvildad pä eit och

annat ställe i södra och medleista Sverige.

LXXXVIII. ÄLISHACEiE.

I. itiitoBniis L.

Blommorna tvåkönade. Kalken 6-bladig, kronlik. Ståndare 9.

Frukten bestående af 6, nederst hvarandra vidväxta, i inre kanten upp-

bristande fröhus. Fröen talrika, mycket små, fastade på väggarne.

1. Blomvassen
(Butomus umbellatus L.).

En mångårig ört med krypande rotstock och liksom bladen upp-

rat, 1—2 alnar hög stängel, hvilken uppbär en stor och prydlig flock

blekt rosenröda eller nästan hvita, medelstora blommor. Bladen äro

smala, spetsadt-jeranbreda, trekantigt-svärdlika och omslidande, upptill
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platta och m. e. m. vridna, inuti svampit^a. Stängeln är trind och smal-

nar helt smånigom uppåt, tills den upptill blir nästan sä smal som en

vanlig penna; inuti är den svampig. Flocken är vanligen 20—30-blora-

mig; den har ett litet trebladigt, hinnartadt svepe, som strax i början

omsluter bloraknopparne liksom ett hölster, och inom detta många

mindre, mest smala och upptill söndersargade skärmar. Kalkbladen äro

krökta uppåt och skäliga, de yttre spetsiga, under längs uiidten brun-

gröna, de inre trubbiga, blekrödt strimraiga och större än de yttre.

Ståndarne sitta 3 mot de inre kalkbladen och 6, parvis, mot de yttre.

Märkena (de väl utbildade) äro rännlika och utkrökta, med bredare,

urnupen spets. Fruktämnena mörkt rödblå, men då märkena icke ut-

bildas bli de vanligen rosenröda (och sterila). Fröhusen äro äggrundt-

aflånga och snedt-spetsade.

Växer i eller invid insjöar och dammar, i åar, bäckar o. d., all-

män eller temligen allmän i södra och raedlersta Sverige utom i de

vestligaste landskaperna, på Oland och i Blekinge, der den, liksom i

norra Sverige, är sällsynt eller saknas. — Blommar bäst i Juli, Aug.;

mognar i Sept. — Utbr. genom Europa undant. Grekland, Sicilien (och

Spanien?); i Caucasien, Siberien.

Blomvassen är en bland våra icke talrika praktväxter, prydande,

jemte Pilörten, Kasdunet och Svärdliljan, sötvattens-stränder, åbräddar

o. d. invid dungar af Kolvass och Fräken, under det längre ut Neck-

blad och -rosor ligga på vattnet eller upptitta ur detsamma. För nå-

gon större användbarhet är den icke känd. Bladen lära kunna flätas

till mattor o. d. Rotstocken skall vara ett bland de bästa nödbröds-

ämnen. I systematiskt hänseende är Blomvassen utmärkt bl. a. der-

utinnan att den är den enda svenska växt som tillhör nionde klassen

i Linnés system (Enneandria).

9. .%lisnia L.

Blommorna tvåkönade. Kalkbladen utbredda, de 3 yttre bildande

ett varaktigt foder, de 3 inre ovaraktiga, mycket tunna. Ståndare 6.

Frukten bestående af många enfröiga, fria, nötartade karpeller på lågt

(disklikt) fäste. — Mångåriga, stänglade örter med långt skaftade, hvita

eller rödletta blommor.

1. Vanliga Svaltingen
(Alisma Plantago L.)

blir vanligen 15—20 tum, men icke sällan än större än mindre, och

har upprat, nederst något löklikt utsvälld stängel, som vanligen är

mycket längre än de starkt 5(—7)-nerviga och tydligt nätådriga, mer-
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endels äggrunda och tumsbreda, icke sällan något bjertlika bladen, hvil-

kas skaft äro långa och trekantiga. Blomställningen bildar en stor och

rik, nästan kransgrenigt sammansatt, pyramidlik vippa. Frukterna (kar-

pellerna) äro rundadfc-trubbiga, platta, ställda på kant, bildande en tät,

trubbigt-trekantig krets.

Växer på sjöstränder, vid åar och bäckar, i diken, dammar och

vattengropar, ända upp till Urae-Lappraark och Vesterbotten, allra. —
Blommar i Juli, Aug. — Bladen bli stundom, särdeles på ställen med

vexlande vattenstånd, lansettlika, eller flyta på vattnet långa och smala,

nästan gräslika (phyllodier). — Utbr. Europa, Algerien, Abyssinieu, Cau-

casien, Siberien, Kamtschatka, nordligaste Amerika (och Nya Holland).

På andra eller tredje året visar sig denna Svalting med en slags

långsträckt lök, bildad af de gamla bladens nedersta del, och från hvil-

ken greniga rötter utgå. De unga bladen äro sammanrullade och ligga

i äldre blads rännlika slidor. För att bättre uppbäras, äro bladens

skaft uppblåsta och ha talrika lufthålor. Icke sällan finnas några

undervattensblad; dessa äro smala och tunna. Den nedersta blomkransen

utslår först och sedan komma de andra, och i de särskilda blomkran-

sarne är det slutblommorna som först öppna sig, sedan de andra och

detta så smånigora att man i samma krans har blommor af nästan

alla åldrar. Härigenom räcker blomningstiden temligen länge, ehuru

hvar blomkrona ej är öppen mer än en dag. Den slutar sitt dag-

sländslif om qvällen, då den sammanrullar sina blad, medan andra

blommor redan börja liksom lossa på sina och bereda sig att slå ut

nästa dag.

De gamle botanisterna, som tyckte att Svaltingens blad liknade

Groblad (Plantago), kallade växten Plantago aquatica (Vatten-Groblad),

hvadan artnamnet.

2. Flocksvaltingen
(Alisraa ranunculuides L.)

är mest endast omkring 5—6 tum eller något högre, men har större

blommor än den vanliga och dessa bilda en omkring 6- eller 9-strålig

flock, som icke sällan har en dylik (kranslik) under sig. Bladen äro

långt, nästan jemnbredt, lansettlika, 3-nerviga, otydligt nätådriga, föga

kortare än den icke sällan något nedkrökta (stundom t. o. m. krypande)

stängeln. Frukterna äro 5-kantigt-ovala, spetsiga, utstående så att de

bilda klotrunda samlingar.

Växer i kärr och mossar, vid insjöar och bäckar o. d. i Skåne,

på Öland och Gotland; dessutom mycket sällsynt i Småland (Gärdse-

rum) och Halland (Halmstad), — Blommar i Juni, Juli. — Också hos
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denna art bli bladen stundom läna^a och gräslika, flytande. — Utbr.

Europa undant. bl. a. det allra nordligaste och Grekland och Turkiet;

Algerien.

Bland de växter, hvilka Fuir;:n anmärkte på Gotland (1622),

namnes ocksä denna, som Linné sedan upptäckte på nytt i bäcken vid

Wible kalkugn (Gotl.-Resan sid. 298). Han såg den endast på detta

ställe, men omtalar att han förut sett växten i Frankrike. Enligt Eet-

zius, som anmärkte denna art mellan Helsingborg och Kå (Obs. I.

1779), hade redan Leche funnit den i Skåne (mellan sistnämnde ställe

och Engelholm). — Vaknar (öppnar blommorna) vid middagstiden och

påträffas då lättare (L.).

Xi. SagittaB'ia L.

Blommorna enkönade (sambyggare). Kalkbladen likasom hos före-

gående slägte. Ståndare talrika. Frukten bestående af många enfröiga,

fria, nötartade karpeller på klotrundt fäste.

1. Pilörten

(Sagittaria sagittifctlia L.).

En mångårig, icke sällan alnshög eller högre, prydlig vattenväxt

med till en del alldeles pillika blad (o: Skäktegräs) och enkel

och upprat stängel, som upptill bär, i tretaliga, glesa kretsar, de

hvita, i midten purpurröda, vackra blommorna; ståndarblomraorna

bilda de öfversta kretsarna och äro kortare skaftade än spirblommorna.

Vanligen äro de första (nedersta) bladen jeranbreda, nästan gräslika

(phyllodier), flytande; derpå komma andra aflånga, föga pillika, och

slutligen, mot blomningstiden, de riktigt pillika bladen, hvilka äro långt

skaftade, spetsiga, med långa och spetsade flikar. Stängeln är kantig,

mycket svampig. Frukterna (karpellerna) äro tunna och hiunaktigt-

kantade, kort-sprötade; de bilda klotrunda, nötstora samlingar. — Ko-

ten består af enkla och långa, hvita tågor. Rotstocken alstrar mot

hösten (ur bladveck) långa och utsträckta, glest-slidade skott, hvilkas

spets bildar en löklik stamknöl, som lossnar och nästa år utväxer till

ett nytt stånd.

Växer i sjöar, åar och dammar o. a. sötvatten, helst på dybotten,

i södra och medlersta Sverige allmän eller temligen allmän (dock icke

allestädes), i Norrland mest i de större elfvarne, i Vesterbotten mest

vid kusten; i norra Sverige bildar den icke sullan en varietet med

mindre blommor och frukter och nästan jeranbreda, icke eller obetydligt

pillika blad. — Blommar i Juli, Aug. — Utbr. Europa (undant. bl. a.

södra Italien och de italienska öarne, Grekland); Siberien, N. Amerika.
no

Nyman. Sv. Fanerog. II.
'*"
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Pilörten är en bland de vackraste växter, som pryda våra vatten

och strandbräddar. Dess knöliga, hvita rötter alstra en slags knoppar,

som öppna sig på sidan och öka växten rikligt. Derigenom blir den

sällskaplig och uppträder garna raed talrika stånd. — Pilörtens första

blad äro låtiga och smala, nästan genomskinliga och alltid under vatt-

net, och vanligen har växten första året endast sådana blad. De se-

nare, pillika, bladen äro ganska egendomliga. Blommorna äro särdeles

täcka med sina hvita och rosenröda kronblad och mörka ståndarknappar

med deras brandgula pollen. — För bladens skapnad benämnde de

gamle botanisterna växten Sagitta aquatica (o: Vattenpil), och Badhin

(1623) omtalar en S. aquatica major, en S. aquatica minor etc. TiL-

Landz (1683) och O. Eudbeck d. ä. (1685) kalla den Sagittaria, hvilket

Linné bibehöll som slägtnamn.

NoLTE undersökte först närmare Pilörtens utveckling och förök-

ning. I sednare tider har bl. a. Geemain iakttagit dem. Förökningen

sker genom perlemohvita, rotstocklika grenar, hvilka sluta med en spetsig

knopp. Denna knopps axel sväller ut helt smånigom och blir köttig

och rund, nästan löklik, hvilket sker mot sommarens slut och under

hösten. Efter fröspridningen dör örtståndet snart och äfven de rotlika

grenarne vara icke länge; endast deras löklika knopp lefver, mest dold

i dyn, och bildar nästa vår ett nytt stånd.

4. Triglocliiii L.

Blommorna tvåkönade. Kalkbladen alla 6 gröna, skäliga, ovar-

aktiga. Ståndare 6, nästan stränglösa; knapparne inpassade i kalk-

bladen och lossnande med dem. Märken fjäderlika, 3 eller 6. Fruk-

ten bestående af 3 eller 6 raed midtpelaren sammanväxta, ' enfröiga,

smala karpeller, hvilka slutligen lossna uppåt (frän basen) och uppbrista

längs inre kanten. — Mångåriga, stänglade örter med halftrindt träd-

lika, slidade blad och små grönaktiga blommor i axlik, skärmlös, slut-

ligen lång klase.

1. Hafssältingen
(Triglochin niaritimum L.)

blir icke sällan 10—12 tum hög och har bredt-trådlika, ofvanpå nä-

stan plana, liksom stängeln mycket köttiga blad. Blommorna äro större

än nästa arts, något rödbruna. Märkena 6. Frukterna på utstående

skaft, äggskapade; deras karpeller 6, rundadt-trubbasiga; de lossna mest

på sidorna så att de äro mera parallela med midtpelaren.

Växer på hafsstränderna eller på ängar och gräsmarker invid dera,

allra.; sällsynt inne i landet på våta ställen eller sötvattensstränder så-
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som vid Mälaren och på Upsala Kungsäng. — Blommar bäst i Juli.

Mognar i Aug., Sept. — Utbr. norra och medlersta Europa, Brittanien,

Portugal, norra Spanien, norra Italien, Ungern etc, södra Kyssland;

Siberien, N. Amerika, Island.

Sältingarterna uppträda gerna talrikt, och Hafssältingen bildar

mörkgröna massor eller sällskapar med Strandkrypan (Glaux) och andra

strandväxter. Hela örten smakar salt (o: Saltgräs) och lemnar ett

utmärkt saftigt, godt och närande bete, som särdeles skall bidraga till

godheten af mjölk, smör och kött efter de djur som förtärt densamma,

och man antager att hafsbetets företräden till betydlig del bero deraf

(Wahlb.).

3. Kärrsältingen
(Triglochin palustre L.)

är spensligare än Hafssältingen ehuru icke sällan nästan lika hög, med

smalare, svagt rännlade blad och trådsmal stängel. Blommorna äro

grönare, oansenligare. Märkena 3. Frukterna på uppräla och till stän-

geln närmade skaft, jemnbredt-klubblika, nära dubbelt längre än före-

gående arts; deras karpeller 3, smalnande nedåt till en syllik spets och

med denna slutligen uppspärrade såsom lika många uddar, hvadan slägt-

namnet (Triglochin ---- Treudd).

Växer i kärr, på kärriga betesmarker och sauka ängar, "isynner-

het på vintervägar som der tagits", allm. — Blommar i Juni, Juli

(och Aug.). — Utbr. genom Europa (undant. Portugal, Italiens öar,

Grekland, Turkiet); i Algerien, Caucasien, Siberien, på Karatschatka, i

N. Amerika och pä Island (der den lärer växa yppigt kring de varma

källorna).

Också denna Sälting anses vara bland de bästa foder för horn-

boskap emedan densamma äter örten särdeles begärligt, och man tror

att det egentligen är Sältingarna, som på beten göra kreaturen feta

och deras kött smakligare (o: Boum delicatissimurn pabulum et condi-

mentum: L.). Man har derföre föreslagit att så Kärrsälting på vatten-

sjuka ängar och mossar, helst der andra betesväxter ej trifvas. — Linné,

som på Öland hörde en ört, kallad Sälting, berömmas såsom betesväxt,

upplyste (V. A. H 1742) att densamma var Triglochin. Och, säger

han, "ingen af botanicis har vetat lära mig det Triglochin är af salt

smak, ty tänker jag här det lära dem. Sältingen är af tu slag eller

tvenne species, som begge ega enahanda sälta, smak och samma egen-

skap: 1. Triglochin etc. Fl. lapp. 134 (Ölandis Sälting), 2. Triglochin

etc. Fl. lapp. 135 (Helsingis Saltgräs)". Sedan beskrifver han båda ar-

terna, anförer deras olikheter och nämner att båda växa blandade på
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Kungsängen, "helst der vägarne varit ora vintern och slädarne uppslitit

ängen". Slutligen omtalar han deras, särdeles T. maritimi, vigt för

boskapsskötseln och lemnar teckning å båda. ("Beskrifning på Sältings-

gräset, ingifven af C. Linnpeus", a. st.)

Sältingarna utslå sina nedersta blommor först, och blomningen

räcker länge. Det märkligaste och egendomligaste i blomman är stån-

darne, hvilka äro oliktidiga, så att de tre som sitta inom de yttre

kalkbladen först öppna sig och affalla med dessa, under det de tre

andra qvarsitta ända tills frukten börjar mogna.

5. Sclieuchzeria L.

Blommorna tvåkönade. Kalken 6-delad (3-delad och 3-bladig),

grönaktig. Ståndare 6; knapparne hängande på mycket smala strängar.

Märkena vårtiga, vidväxta utåt. Frukten bestående af 3 utspärrade,

1—2 fröiga, i inre kanten uppbristande fröhus.

1. Kallgräset
(Scheuchzeria palustris L.).

En mångårig, 5—8 tums ört med krypande, slidad rotstock, bla-

dig, ledad stjelk och omkring 5, temligen små, gröngula blommor i

gles, stundom grenig, nedtill bladartadt skärmad klase. Bladen äro

syllikt-jeranbreda, slidade, halftrinda och snedt-trekantigt-saramantryckta,

på insidan något rännlika och i spetsen enporiga. Blomskärmarne nä-

stan larfsettlika, stora. Kalkbladen äro lansettlika, de inre smalare.

Ståndarknapparne stora. Fröhusen snedt-äggrunda med mycket kort

och trubbig spets, temligen uppblåsta, något lika större linser, med

mest ensamt, stort frö.

Växer i mycket sänka, lösa skogskärr och mossar, helst bland

Hvitmossa (Sphagnum). — Blommar i Juni. — Utbr. norra och med-

lersta Europa, England, Pyrenéerna, Alperna, Ungern etc; Siberien, N.

Amerika.

Med sin bleka grönska och sina grönaktiga blommor märkes Kall-

gräset eller Scheuchzers-örten just icke så lätt bland Hvitmossa

(Sphagnum), Starr o. d. der den växer. Dess krypande rotstock bi-

drager att binda marken i de lösa (gung-) kärr, som utgöra dess hem-

vist; annars är växten icke känd för någon nytta. — Under sin lapp-

ska resa granskade Linné också denna, dittills mindre undersökta växt,

hvilken han uppkallade efter de båda schweizarne, bröderna Scheuchzer

(den ena var en berömd Gräskännare). Han beskref Scheuchzers-örten

i sin Flora Lapponica (blomman i Genera), der han också lät teckna

den blommande, emedan de figurer man dittills hade (t. ex. i Campi
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Elysei) visade den endast i frukt. Wahlenberifs Flora Lapponica til-

lägger åtskilligt rörande växtens karakteristik.

LXXXIX. NARTHECIACEiE

Blomkalk 6-bladig. Ståndare 6.

1. ]¥nB-tBieciuiu Moehr. (174 2).

Ståndarsträngarne ulligt ludna. Stift 1, kägeMikt, med helt, tre-

kantigt märke. Frukten ett 3-rummigt, 3-skaligt fröhus. Fröen tal-

rika; kärnan liten, men hinnan utdragen åt båda ändarne till långa,

trådlikt-syllika bihang, det nedra stränglikt.

1. Ilagräset
(Narthecium ossifragum Huds. — Anthericum ossifraguni L.).

En mångårig, 5—10 tum hög ört med jemnbredl-svärdlika, från

rotstocken utvecklade, blad och gula blommor i upprat, enkel, tät och

skärmad klase. Rotstocken är smal men klädd med tradiga slidor eller

bladleraningar; den kryper mycket och bildar bladskott. Stjelken är

stadig, nedtill slidad (nästan bladlös). Bladen äro liuiebreda eller bre-

dare, täta och riktade tvåsidigt (ridande). Blomklasen är nära tums-

lång. Kalkbladen äro jemnbredt-lansettlika, nära 2i linier långa, på

insidan guldgula, på utsidan gröna längs midten. Ståndarne äro något

kortare än kalken; knapparna guldgula, strängarnes ull hvitaktig. Frö-

huset är smalt och spetsigt, omkring 4 linier långt; icke sällan blir

det vackert röd t.

Växer i kärrängar och mossar i Skåne och de västra landskaperna

till upp i Jemtland. — Blommar i Juli (och Aug.). — Utbr. Europa

undant. Italien, Grekland och Turkiet, södra Ryssland.

Då Linné utgaf sin Flora Suecica ed. I, kände han denna växt,

som svensk, endast från Albo-bärad i Småland (ed. II upptager den

också för ett par ställen i Halland). Under sin lappska resa såg han

växten i Finnmarken och i Stenbrohult, der han såsom barn många gån-

ger beundrade dess vackra blommor, hörde han allmänt omtalas att den

hos får, som betade den, alstrade en sjukdom, som yttrade sig med ett

slags maskar i lefvern, hvilka kallades Ilar och hvadan benämningen

Ilagräs (L. Fl. Lapp.). I Vet. Ak. H. för 1741 säger Linné likaledes

om Narthecium att "bönderna kalla det Ilagräs, tro att der det mycket
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växer skola fåren ej trif^as, utnii att matskar skola växa i deras lefver,

dera de kalla ilar". — Ännu svårare var Sim. PauUi och Th. Bartho-

lins beskyllning; de trodde iiemlif^en att växten skulle </öva benen i

kroppen pä boskap, som betat den, sköra eller svaga ocli kallade den

derföre Gramen ossifragura (det benbrytande grilset), om hvilken orim-

lighet artnamnet således påminner. I Thompe Bartholin Acta raedica

et philosophica Hafniensia II (1675) handlar det 43:e kapitlet De gra-

mine Ossifrago (med teckn.). Bartholin säger der att detta "gräs" är

hemma i Norge, der det säges göra kreaturen, som äta deraf, liksom

benlösa, hvadan Simon Paulli, "magnum illud Florae et Anatoraes de-

cus", gissat att under ile ställen, der örten växer, skulle vara bly- eller

qvicksilfverlager, f?ån hvilka den erhåller denna sin skadliga egenskap.

Kapitlet, som innehåller Bartholins, S. Paulli o. a. lärda epistlar rö-

rande detta ämne, upptager fyra blad in quarto. 1 samma verks fjerde

band säger sig B. erhållit växten från Jutlaud, der den icke visat några

sådana skadliga egenskaper som den norska. Såsom man vet, gör bete

på sumpig mark i allmänhet får sjuka, äfven utan denna växt, hvilken

skadeslöst förtärts af större boskap. Enligt Hartman, som anmärkte

Ilagräset i Jeratland, kallas det der Svalulök, och bonden säger att då

dess nedersta blomma utslår, blommar kornet, och då den öfversta ut-

vecklas är det moget. — De hvitulliga ståndarsträngarne äro något för

Ilagräset mera egendomligt. Fruktens byygnad är också temligen egen-

domlig; den undersöktes och beskrefs först närmare af Wahlenberg
(Flora Lapponica). Hos DoDONaeus (1583) heter växten Asphodelus

luteus palustris.

2. Tofielilia Huds.

Ståndarsträngarne glatta. Stift 3, med något knopplika märken.

Frukten 3 nedtill hvarandra vidväxta, upptill inåt bristande fröhus.

Fröen talrika, kantiga. — Mångåriga örter med smala, ridande-svärd-

lika blad, rotbladen tvåsidigt-tuvade; blommorna i axlik klase.

1. Kärrliljan
(Tofieldia calyciilata Wlilnb. — Anthericuni calyculatuni L. a)

är vanligen 5—8 (stundom 10) tum hög med 2—3 tum långa och li

linie breda, mångnerviga blad. Blomaxet är A—| tum långt, hvitgult

utom ståndarknapparne, hvilka äro rent gula; vid blomskaften har det

hinnartade, grönaktiga, nästan aflånga, spetsiga skärmar, hvilka äro

längre än de mycket korta skaften. Blommorna ha ett litet 3-klufvet,

hinnaktigt svepe, som är tilltryckt kalken och liknar ett foder. Kalk-

bladen äro vanligen vigglikt-aflånga, liuielåuga.
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Växer på käniwa ängar och i kalkkärr på Gotland. — Bioramar i

Juni. — Utbr. Europa undant. det nordligaste och Brittanien, Holland,

Belgien, Portugfjl, södra Italien med öarne, Grekland och Turkiet.

Linne anmärkte Kärrliljan på ängarne vid Hau (enda växstället i

Flora Suecica) och nämner den bland sina 100 rariteter i Vet. Ak,

H. 1741 (jfr Gotl. Resan 195). Dock skall redan Fuirén (1622) funnit

växten på Gotland. "Tilförene (1732), säger Linné i V. A. H., såg

jag det i Lappland, men mycket litet och eländigt". Häraf, jemte det

citerade synonymet ur Flora Lapponica, synes att Linné då trodde den

gotländska arten och den egentligen nordiska (T. borealis) vara samma

växt, ehuru han redan i Flora Lapponica beskrifvit och tecknat den

sistnämnde; i Flora Suecica sammanslår han också båda till en (d: An-

thericum calyculatura). Wahlenberg återställde (V. A. H. 1805) de

båda arterna och granskade isynnerhet nästa närmare (Fl. Lapponica),

Denna hade redan O. Rudbeck d. y. (1695) anmärkt och låtit måla

i Lappland (Öfver-Kalix).

* Tofieldia borealis Whlub. (Anlhericum calyculatum L. ^: är mindre (3—

5

tum) och spensligare än föregående art; bladen vanligen endast tunislånga och linie-

breda, treuerviga; kalkbladen 3/4 iinie; blomaxet endast 1/3 tum, hvitt, utan egentliga

skärmar, hvilka ersättas af det lilla hvita svepet, som hos denna art sitter vid blom-

skaftets bas. — Växer på kärriga eller annars våta marker i Lappland (allm.) och norra

Sverige, i det sednare sälls. — Blommar i Juli. — Erhåller merendels benämningen

Björnbrodd.

XC. JUNGACEiE.
(Tågväxter).

1. Jiinciis L. (DC).

Fröhuset ra. e. m. trerummigt. Fröen talrika, mycket små. —
Mång- eller ettåriga växter med helt smala, trinda eller räntdika, glatta

blad eller stundom endast bladlösa slidor; bladslidorna öppna, d. v. s.

deras kanter icke sammanväxta (på sin höjd omsluta de hvarandra).

*) Blomvippan i toppen på nedtill bladigt strå (skenbart sitter

den på sidan).

1. Hafstågen
(Jnncus inaritimus Lam.)

är härd och stel, med nästan vågrät rotstock, trinda och oledade, hvasst-

spetsade blad och fots- eller alnshöga, trinda, uppräta strån, somliga
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blomlösa och bladlika. Blomvippan är dubbelt sammansatt, med upp-

räta grenar. Kallcbladen äro nästan lansettlika, de yttre spetsiga, de

inre trubbiga (med udd), alla lika långa som det uddigt-ellipsoidiska

fröhuset. Fröens hud är bihangslikt utbredd åt båda ändar*.

Växer i Blekinge och Småland, på några hafsstrandens ängar och

kärrmarker (Sölvesborg; Sälgön, 1 mil från Carlskrona; en del ställen

nära Calmar). — Blommar i Juli, Aug. — Utbr. Europas kuster utom

de nordligaste.

Hafstägen anmärktes först af Aspegren (1826) på öarne vid

Sölvesborg och meddelades Fries, som upptog och närmare bestämde

den i sina Novitier.

**) Blomvippan pä bladlöst och nedtill endast slidadt strå, sken-

bart på dess sida. — Mångåriga arter.

2. Knapptågen
(Juncus conglonieratus L.)

är tuvig, vanligen alnshög eller högre, med uppräta och raka, trinda,

svagt striramiga, mörkgröna strån, hvilka nedtill äro nästan penntjocka

och smånigom smalna uppåt; deras märg bildar ea enda massa; skärm-

bladet liknar alldeles strået, så att det synes som en 3—5 tum lång

spetsad topp på detsamma öfver blommorna, llottågorna äro länga

och starka, trinda, glatta, gulbruna. Slidorna ljusbruna. Blomvippan

är dubbelt sammansatt och rik, men vanligen kortgrenig och tät eller

nästan klotlikt hopdragen, slutligen merendels brun. Kalkbladen äro

vanligen m. e. m. mörkbruna, spetsadt-lansettlika, lika långa som det

trekantigt-oravändt-äggrunda fröhuset. Ståndarne 3.

Växer pä våta ängar och betesmarker, i kärr och diken, till upp

i Helsingland och Verraland, allm. — Blommar i Juni eller Juli. —
Utbr. nästan hela Europa; Caucasien, Siberien; Island.

Tågarterna sakna i allmänhet någon egentlig användbarhet i vår

hushållning; endast denna och nästa art ha en ehuru mindre sådan.

Af Knapptågens torkade strån, hvilka äro sega och mjuka, kunna nera-

ligen särdeles lätta mattor, små korgar o. d. flätas. Märgen kan nytt-

jas till lampvekar.

3. Veketågen
(Juncus efftisus L.)

liknar i allmänhet Knapptågen, men är något spensligare och blekare,

med stråets strimmor så svaga att do endast vid torkning bli synbara.

Skärmbladet (strået ofvan blommorna) är längre. Blomvippan vanligen
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utbredd och gles, icke sällan 2—2i tura bred, blek och nägot grön-

aktig. Kalkbladen äro snoalt-spetsadt-lansettlika, grönaktigt blekbruna,

längre än fröhuset. Ståndarne 3 eller 6.

Växer pä sänka ängar och betesmarker, vid skogskärr, diken o. d.,

till upp i Dalarne och Helsingland, alim. (samt i Ume-Lappmark). —
Blommar i Juni, Juli. — Utbr. nästan hela Europa; Caucasien, Bar-

bariet, Canariöarne och Madeira; Island, N. Amerika, Siberien (och N.

Zeeland).

Liksom Knapptågen, kan också Veketägen användas till mattor o.

d., och märgen säges vara nästan bättre än dennas till vekar i lampor,

hvadan benämningen. Båda antyda källsprång, så att der de växa, är

anledning att kunna erhålla vatten, äfven der sådant icke märkes på

markens yta.

* .Tiiucus diffusus Hpe liknar Veketagen men har mera tuvaJe strån, rödbruna

slidor och mindre blommor med längre kalkblad; ståndarue G. — Växer pä fuktiga

ställen i Skåne (sälis.) och vid Stenbrohult i Småland.

4. Blåtågen
(Juncus glaucus Ehrh.)

har blå- eller gråaktigt gröna, tuvade, 1—1| aln höga, smala, fårade

strån med delad märg; slidor och rotstockfjäll äro glänsande mörkt-

purpur- eller svartbruna. Bloravippan är dubbelt sammansatt och rik,

utbredd; blommorna små, grönbruna. Kalkbladen äro lansettlika, sraal-

spetsade, nästan syllika, de yttre längre än det nästan ovala eller ellip-

soidiska, uddspetsade, nära linielånga fröhuset. Ståndarne 6.

Växer i kärr här och der i vestra och södra Skåne; på Öland

(ett par ställen) och på Färön i flygsanden vid Sudergärda. — Blom-

mar i Juli, Aug. — Utbr. Europa utom det allra nordligaste; Cauca-

sien, södra Siberien, Barbariet, Madeira.

Eedan Leche hade anmärkt denna utmärkta art (vid Foglesång)

ehuru han förblandade den med Veketågen (jfr Eetz. Obs. I). Fries

återupptäckte den sedan länge bortglömda växten på samma ställe och

fann den dessutom på åtskilliga andra ställen på skånska slätten; han

kunde således med skäl upptaga Blåtägen bland Svenska Florans novitier.

* Juncus balticus W. har rent gröna, lägre (5— 15 tums) och vanligen stadi-

gare, nästan släta (endast i torrt tillstånd strimmiga) strån med tät märg, gulbruna sli-

dor och talrika, bruna blommor, hvilka liksom fröhusen äro dubbelt större än de före-

gående arternas. — Växer på östra kustens sandiga stränder, frän Vesterbotten ned till

Östergötland, Färön och Skåne, liksom på vestkustens i Halland; dessutom i Lule- och

Pite-Lappmarker (sälls.) och pä Frösöu. — Blommar i Juli, Aug. — Omvexlar med

^ lägre och smalare strä och enklare blomvippa.
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* Juucus arcticus W. (J. effusus ^ L. suec.) har starkt krypande, med blek-

bruua slidor (ijäli) klädd rotstock, och omkring fotshöga, raka och uppräta, släta, van-

ligen omkring 6-(5— 1 2-)blommiga strän. l)lommorna äro nilgoL stora, mörkbruna, och

bilda eu tiit gyttring 1— 1 1/2 tum under btraets (skärmbladet») spets. Fröhusen äro

1 \l'l linie långa, svartbruna. — Växer på fuktiga fjellmarker, vid snöbäckar o. d. i

Lappland och Herjedalen. — Blommar i Juli, Ang.

5. Trådtågen
(Juncus fl I i form is L.)

har 5— 10 tura höga, blekgröna, släta (endast torra striramiga) och

raärgiga, nästan trådlika och temligen slaka, omkring 5-(3—7-)blora-

miga strån; slidorna glänsande-blekbruna, den öfversta icke sällan med
ett litet blad. Blonivippan är nästan enkel och temligen tät; den

sitter skenbart vid stråets midt emedan det vanligen något bågkrökta

skärmbladet är nästan lika långt som strået under vippan. Blommorna

äro grönaktiga eller mycket blekbruna; kalkbladen lansettlika, nästan

längre än det nära klotrunda, blekbruna fröhuset. Ständarne 6.

Växer på fuktiga betesmarker, strandängar, kärrmark och steniga

stränder, vid diken o. d., allm. — Blommar i Juli. — Utbr. Europa

(undant. Irland, Portugal, Italiens öar, Grekland och Turkiet); Caucasien,

Siberien, Kamtschatka, N. Amerika (och Nya Zeeland).

Trådtågen är lätt igenkänd på sina släta strån (J. Ifevis etc. Bauh.),

hvilka äro så svaga att de knappt bära sig ("ut erecti stare uequeant")

och ha blomvippan (skenbart) nära midten. Tecknad i Campi Elysei

(1701). — Af stråen kunna små fina mattor (bordsmattor o. d.) flätas.

***) Blommorna tydligen i toppen på bladigt strå (o: skärmbladet

kortare eller föga längre än blomställningen); bladen ledade

genom tvärväggar. — Mångåriga arter.

6. Trubbtägen
(Juncus obtusiflorus Ehrh.)

har ganska stark, livitaktig rotstock nted uppräta, trinda, dels bloralösa

och bladiga, dels blombärande strån, de sednare 1—2 fot höga, endast

1—2-bladiga men nedtill klädda med bladlösa slidor; vanligen utgår

ett större blad vid stråets midt och ett mindre invid blomställningen.

Blad och slidor äro trinda. Blomställningen är en rik, 2—3 tura bred,

ut- och slutligen nedspärradt grenig knippvippa, i hvilken de grön-

eller blekbruna blommorna bilda rundade gyttringar. — Blomskärmar

och kalkblad äro något rödaktigt blekbruna med hvitaktiga kanter,

trubbiga, kalkbladen något kortare än det trekantigt-äggrunda, spetsiga

fröhitset.
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Växer i kiirr nicd kalkbotlcu liiir och der i södra Skåne och pä

Gothmd. — Bloimnar i Juli, i\i\^. — Utbr. ^cnom Europa undant.

det allra nordligaste och Portugal, Grekland, Turkiet, Ryssland; i Bar-

bariet.

Trubbtågen anmärktes först som svensk vid Visby (VVhlnb. Act.

Ups. VIII) och sedan i Skåne vid Köpinge-åus gamla utlopp; Fries

fann deu på alla kärrmarker i Köpingeå-dalen ända upp till Röddiuge.

Till både rotstock, strå och blad är den större och starkare än nästa art.

7. Ledtågen eiier Ryltågen
(Junciis articiilatiis L.)

har krypande eller något tuvig rotstock, 3—6-bladiga, trindt-hoptryckta

strån, tydligt ledade, ra. e. ra. plattade blad raed trindryggade, röd-

bruna slidor, och sammansatt, utspärradt-grenig blomställning (knipp-

vippa), der de nästan brunaktiga blommorna bilda 3—12-bloramiga

gyttringar. Kalkbladen äro alla eller åtminstone de yttre spetsiga, kor-

tare än det äggrunda eller nästan aflånga, spetsiga fröhuset.

Växer på våta ängar och betesmarker, i kärr, vid stränder och

diken. — Blommar i Juli och Aug. — Utgör egentligen två olika arter:

Juucus ac uti flor US Ehrh. (J. articulatus /3 L. J. silvaticus

Reich.). Vanligen större (icke sällan nära ahishög eller högre) och

starkare än nästa art och upprat, med mindre men talrikare blommor

i mera sammansatt ställning. Bladen äro nästan trinda. Kalkbladen

blekbruna, sylspetsade, de inre något längre och i spetsen utkrökta.

Fröhusen äro blekbruna. — Mest på stränder, men också i skogar (o:

Skogståg) o. a. i södra och raedlersta Sverige. — Utbr. nästan hela

Europa; Caucasien, Siberieu.

Juucus lampocarpos Ehrh. (J. articulatus a L.). Oravexlar

mycket till storlek och utseende. Vanligast äro stråen mellan 5 och

15 tum och uppkrökta, men bli icke sällan, såsom pä stränder och vid

vatten, nedtryckta, så att de slå rötter eller ock flyta med de då helt

smala bladen. Strån och blad äro ganska starkt ledade (o: Knuttåg),

de sednare temligen plattade. Kalkbladen äro bruna med grön nerv,

lika länga, men de yttre spetsiga och de inre trubbade med udd. Frö-

husen äro glänsande svarta eller svartbruna (o: Svarttåg), hvadan också

artnamnet. — Allmän i dyiga kärr och diken, på våta eller kärriga

betesmarker, sandiga eller leriga stränder, vid eller på fuktiga skogs-

vägar. — Utbr. genom hela Europa; i Caucasien, Siberien, på Kamt-

schatka och Island.

Ledtågen har erhållit sitt artnamn med hänsyn till att bladen, då

de hoptryckas eller hållas mot dagern, synas ledade, ehuru lederna, så-



364

som Linné sjelf anmärker (Fl. Suec), icke äro några egentliga sådana

utan endast bladets tvärväggar.

* Juncus alpinas Vill. likuar Ledtägen, men är något gulaktigt grön, nieJ

vanligen lägre (5— 10 tums) och spensligare, endast 2— 3-blndigt strå samt smalare och

mindre tydligt ledade, nästan trinda, vid basen rännlika blad, hvilkas slidor äro köl-

ryggade och, åtminstone i början, vackert röda. Rotstocken kryper. Stråen äro upp-

räta eller temligen uppräla. Blomställningen är enkel eller mindre sammansatt, med

nästan uppräta grenar. Kalkbladen äro vanligen rödbruna, lika långa, trubbiga, de yttre

med udd nedom spetsen. — Väser mest på sandiga eller steniga stränder, men också

på våla ängar och kärriga betesmarker eller annan fuktig mark. — Flammar i Juli,

Ang. — Omvexlar tätblommigare med 5— 8-blcmmiga, icke sällan mörka gytlringar

och glesblommigare med 2—5-blommiga och vanligen bleka; i Lappland endast 2—

3

tum hög med endast eu eller annan liten blomgyttring. — Utbr. isynnerhet norra och

medlersta Europa.

8. Lågtågen
(Juncus supinus Mnch.)

har tuvade, trådsmala, bladiga, nederst nästan löklikt utsvällda, mer-

endels endast 3—5 tums strån, hvilka icke sällan krypa och slå rötter

eller flyta och då vanligen bli längre. Bladen äro något rännlikt borst-

eller trådlika eller nästan hårsmala, svagt ledade, talrika. Blomställnin-

gen är enkel eller nästan enkel, gles och utbredd, med ett mindre an-

tal (1—6) 2—8-blomraiga, vanligen blekt grönbruna gyttringar, hvilka

icke sällan alstra nya och bladiga dylika (prolifiera). Kalkbladen äro

lika långa, de yttre spetsiga, de inre trubbiga, alla nästan lika långa

som det trubbiga fröhuset. Ståndarne vanligen 3, mera sällan 6.

Växer i dyiga kärr, på våta, mossiga ängar och betesmarker, på

stränder o. a., helst på barare mark. — Blommar i Juli, Aug. —
Omvexlar mycket till växsätt och blomställning, allt efter de omstän-

digheter under hvilka den växer. Då den kryper (icke sällan ganska

långt) eller flyter, utgå de långa bloragrenarne ur bladvecken, stundom

nästan kransvis. Förekommer också, ehuru mera sällan, med mindre

och svartbruna blomgyttringar. — Utbr. Europa men obetydligt i det

södra; Caucasien.

Denna i allmänhet icke sällsynta art har, besynnerligt nog, ända till

sednare tider varit hos oss förbisedd eller misskänd, ehuru redan Ehr-

HART hade samlat den vid Upsala. Först genom Fries (Flora Hallan-

dica och Novitiaj) och Wahlenberg (Flora Upsaliensis och Suecica)

vann den egentligen medborgarrätt såsom svensk.

****) Blommorna i toppen. Bladen oledade. — Mångåriga arter.

Kalkbladen icke längrre än fröhuset.
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<). Sparrtagen
(Junciis squarrosiis ]>.)

bildar liarda ocli täta, genom talrika, nästan borstlika (rännlikt-), stytva

och utkrökta blad sparriga, tuvor med stark rotstock. Stråen äro 5

—

10 tum höga, längre iin bladen, hårda och stadiga, uppräta, nederst

enbladiga, eller alldeles bladlösa och endast med en slida kring basen.

Elomvippan är hopdragen, med korta och stadiga grenar, hvilka både

i spetsen och på sidorna bära de nästan oskaftade blommorna; nedtill

äro de klädda med snnå slidlika, röd- och hvitaktiga, nästan hinnartade

skärmar. Kalkbladen äro trubbiga, glänsande-gråbruna och hvitaktigt

hinukantade, lika långa som fröhuset. Fröhuset är 1^ linie långt, trub-

bigt (med udd), glänsande-gulbrunt, alldeles 3-ruramigt. Fröen kantiga.

Växer på magra ängar och betesmarker, på hedar, allmän eller

nästan allmän i Halland, Skåne och medlersta Småland; dessutom på

Oland (Alvaren) och i Blekinge, i Vestergötland, på ett par ställen i

Nerike och på fjellen i Jemtland. — Blommar i Juli, Aug. — Utbr.

Europa (undant. det allra nordligaste och Italien, Grekland); Island, Si-

berien.

Hos denna art äro bladen hårda, utstående och tryckta mot mar-

ken, sä att lian icke kommer åt dem. Förhatligt för landtmannen,

antyder "gräset" en mycket mager, våt och tuvig jord (L.).

10. Stubbtågen
(Juncus com pressus Jacq.)

är något styf och glänsande, med uppräta, smala och något plattade,

nästan enbladiga (vid eller nedom midten), vanligen 5—10 tum höga

strån. Bladen äro nästan trådlikt rännlika, obetydligt kortare än stråen;

utom stråbladen utgå alla från den merendels icke särdeles krypande

rotstocken. Blomvippan är enkel eller sammansatt, med nästan, uppräta

grenar, på hvilka de grönbruna blommorna mest bilda glesa qvastar;

den har längre eller kortare skärmar. Kalkbladen äro bruna med hinn-

aktiga kanter och gröngul medelnerv, rundtrubbiga. Fröhuset är nästan

klotrundt, glänsande-blekbrunt, nära dubbelt längre än kalkbladen.

Växer på fuktiga betesmarker och gärden, på sandiga ängar och

annan fuktig mark, der den icke sällan bildar täta mattor, allmän i

södra och medlersta Sverige. — Blommar i Juli. — Omvexlar till stor-

leken (mellan 3 och 15 tum). — Utbr. nästan hela Europa (undant.

Grekland, Turkiet); Island, Caucasien, Siberien.

Stubbtågen bildar icke sällan små täta mattor, hvilkas grönska är

mörkare än de andra "gräsens" i allmänhet. De runda, glänsande frö-

husen och de plattade stråen utmärka den isynnerhet.
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* Junous Geranli Lois. (J. bottuicus Whlnb.) liknar mycket Stubbtageu (är tro-

ligen en underart till denna), men har i allmänhet högre och spensligare, nästan trindt

strå med grenigare och smalare blomställning; blommorna äro mindre och ordnade nä-

stan axlikt Kalkbladen äro smalare, glänsande-svartbruna, icke mycket kortare än det

äggrundt-ovala, trubbigt-trekantiga, mörkbruna fröhuset. Rotstocken kryper starkt. —
Växer pä hafsstränderna och blommar i Juli, Aug.

11 Trespetstägeo
(Juiicus trifiiliis L.)

bildar nedtill bladlösa men mycket fjälliga och slidade, 4—5 tum höga

tuvor. Stråen äro merendels nästan trådlika; upptill bära de 2—

3

långa, nästan trådsmalt rännlika, uppräta blad och mest 3 (1—4) blom-

mor mellan de båda öfversta bladen (det ena bladet hör egentligen till

strået); nedtill äro de bladlösa men slidade; slidorna ha vanligen endast

ett kort bladämne eller äro fransade, men stundom får den öfversta

slidan ett 2—3 tum långt blad. Kalkbladen äro brunaktiga, mycket

spetsade. Fröhuset är aflångt, lika långt som kalkbladen, fäfröigt (mera

likt en Luzulas).

Växer på torra, öppna och steniga ställen i fjellen och fjelltrak-

terna, allmän. — Blommar i Juli. — Uibr. nordliga Skandinavien, ark-

tiska Ryssland, Island, Skottland; Pyrenéerna, Alperna, Sudeterna, Apen-

ninerna, Turkiets berg.

Denna art har ett med Tågarternas i allmänhet temligen olika ut-

seende. Till sin fjälliga tuva liknar den nästan Snipen (Scirpus cae-

spitosus). Dess växställe på fjellen är äfven nog eget. "Delta märkes

isynnerhet å de torraste, föga öfver skoggränsen hinnande subalpinska

bergen, der den finnes i rätt torra klippors springor, nästan såsom ett

bergsskägg eller en Trichomaues" (Whlnb.). Redan Bauhins Historia

(1650) upptager denna växt såsom Juncus trifidus, och den tecknas

(under olika stadier) i Campi Elysei. Wahlenbebg skildrade den i

Svensk Botanik.
,

12. Bruntågen
(Junctis castaneus Siii.)

är merendels omkring 5—8 tura hög, med stadigt, upprätt, nedtill

bladigt strå. Rotstocken alstrar skott. Bladen äro rännlika och syl-

spetsade. Blommorna bilda 1 eller 2 svartbruna hufvuden, vanligen

med ett långt och upprätt skärmblad; både skärraarnes och de andra

bladens slidor äro röd- eller gråaktigt bruna. Kalkbladen äro lansett-

lika, spetsiga, svartaktiga. Fröhuset är äggrundt-aflångt, spetsigt, svart-

brunt, 2^ linier långt, nästan dubbelt längre än kalkbladen och störst

bland våra arters. Fröhinnan bildar bihang.
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Växer pä fuktio';i ängar o. d. i Jemtlaiids och llcrjcdahnis fjell

och fjelltrakter. — Bloinmar i Juli. — Utbr. nordliga Skandinavien,

Skottland ; schweiziska och österrikiska Alperna.

Denna utmärkt vackra art upptäckte Hartman, såsom svensk växt,

i Jämtland 18lo. Hans efter lefvandc exemplar gjorda beskrifning

förekommer i Vet. Ak. Handl. för 1818.

13. Dytägen
(Juncus stygius L.)

har nästan trädsmalt och spensligt ehuru slutligen icke sällan 5—7 tum

högt, vanligen tvåbladigt strå (blommande är det endast 3—5 tum);

det ena liladet utgår mest upptill eller nära stråets midt, det andra

vid basen ocli är stundom lika långt som strået. Roten (rotstocken)

kryper något, är svag och temligen tradig. Bladen äro tråd- eller nä-

stan borstlika, mjuka, merendels röd- eller brunaktiga. Blommorna äro

relativt stora och bilda mest 2 temligen åtskiljda par med nästan

hölsterlikt, syllikt skärm, hvilket är något upprätt, så att blommorna

komma litet på sned. Kalkbladen äro spetsade, tunna, hvita (de inre),

slutligen hvitgula eller mycket blekt bruna. Fröhuset är alldeles tre-

kantigt, spetsigt, mörkgult, öfver linielängt, längre än kalkbladen, en-

dast i botten 3-rummigt. Fröen äro trekantiga, hvita; deras hinna bil-

dar bi häng.

Växer i djupa, vattenrika kärr, i norra och medlersta Sverige ned

till Östergötland, vestra Småland och Halland; allmän och ymnig i

Lappland och norra Sverige samt till Vermland och Vestmanland, an-

nars sparsam eller spridd. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. Skandi-

navien; Bajerns, Tyrolens och Schweiz' alper.

Linné upptäckte Dytågen (troligen vid Upsala); han bestämde och

beskref arten i andra upplagan af sina Species (1762). I bihanget till

Fauna Suecica (Svenska Florans Novitier) är dess växställe "Suecipe pa-

ludes CcBspitoscC, passim". Swartz skildrade och tecknade den, jemte

de båda nästa arterna, i Svensk Botanik VIL

14. TreagDtägen
(Jiinous triglumis L.)

är endast 3—5 tura hög, med smalt, rakt och upprätt, vanligen 3-

(2—4-)blommigt, nästan bart strå. Bladen äro temligen trindt syllika,

omkring tumslånga. Blommorna sitta tätt och stödas af två (eller tre)

nästan likstora, brunaktiga, korta och något utstående skärmar. Kalk-

bladen äro hvit- eller halmgula och icke sällan något rödaktiga, slutli-
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gen bninaktiga. Fröhuset är uddtrubbadt, blekbrmit, nära 1^ linie

långt, något längre än kalkbladen. Fröhinnan bildar bihang.

Växer på kärriga eller andra väta ställen i fjellen och fjelltrak-

terna, allmän.

Utom det nordliga Skandinavien och Island bebor Treagntågeu

Skottlands och Englands berg samt Pyrenéerna, Alperna och Karpaterna.

Linn K upptäckte den i Lappland och beskief den utförligt i Flora

Lapponica (med teckning).

* Juncus biglumis L. liknar TreagntSgen, men har endast 1— 2 bloiiinior, med

ett bladaitadt, sjtlikt skäiiii, som är upprätt och tränger bloixiTuorna åt sidan. Kalk-

bhidei) bruna. Fröhuset nästan klubblikt med intr)'ckt spets, brunt, upptill svart-, i

kanterna gulaktigt, mycket längre än kalkbladen. — Växer endast i högre fjelltrakter.

*****) Ettåriga arter. Kalkbladen längre än fröhuset.

15. Paddtågen
(Juncus bufonius L.)

är blekgrön eller slutligen rödaktig, vanligast omkring 5 tum hög, med

trindt, bladigt strå, som merendels är greuigt långt ned och bildar en

nästan klynnedelad blomställning. Bladen äro rännlikt tråd- eller borst-

lika. Blomställningens grenar äro uppräta, teraJigen långa, och bära

blommorna i vecken och på sidorna. Blommorna äro oskaftade eller

nästan oskaftade och sitta enstaka eller 2—3 tillsaramans. Kalkbladen

äro nästan hinnartade, med grön medelnerv och hvitaktiga kanter, lansett-

lika, smalt sylspetsade, de yttre längst. Fröhuset är mörkbrunt, af-

långt-oravändt-äggrundt, vanligen nära dubbelt kortare än kalkbladen.

Växer på barare, fuktiga eller tidtals öfversvänimade, helst sandiga,

ställen, på fuktiga, leriga eller sandiga betesmarker, åkrar och gärden,

vid stränder, diken och vägar, allmän. — Blommar i Juni eller Juli

(och Aug.). — Omvexlar till storlek och utseende, än helt liten (1—

2

tura) och enkel, med nästan härsmala blad, än större, stundom 6—

8

tum, och vanligen mycket grenig; icke sällan grenar sig strået ända

invid roten eller bildar växten en liten tuva med flera greniga strån. —
Utbredningen är mycket stor: hela Europa, Canariöarne, Algerien (Sa-

hara), Abyssinien; Island, N. Amerika; Caucasien, Siberien, Ostindien

(på Ganges' sandstränder enligt Hook.); Cap, S. Amerika, N. Holland,

N. Zeeland.

Paddtågen är en ganska sällskaplig växt och bildar gerna, sär-

deles som yngre, täta mattor pä den annars icke sällan bara sanden.

Bloraraorna äro meteoriska.
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IG. Huvudtagen
(Juncua c'i!|)itntus Wtig.)

har endast 2— 5 tum höga, trådlika, enkla och bladlösa, tuvade eller

enstaka strån. Bladen (rotbladen) äro rännlikt borst- eller hårlika, raka,

kortare iln strået. Blommorna bilda en eller två 3—6-blommiga, run-

dade, omkring ärtstora, skärmade gyttringar (huvuden); åtminstone ett

skärmblad är längre än blomställningen. Kalkbladen äro rödbruna med

hinnaktiga kanter och grön, kölad nerv, äggrundt-lansettlika och spetsade,

de yttre längst. Fröhuset är nästan äggrundt, trubbigt, nära dubbelt

kortare än kalkbladen.

Växer mest på Skånes och södra Hallands sandiga hafsstränder

och på fuktiga eller ötVersvämmade ställen invid dem; sällsyntare i

Blekinse, på Öland och Gotland. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr.

nästan hela Europa (undant. bl. a. Brittanien); Barbariet, Canariöarne.

Denna art var hos oss länge antingen förbisedd eller förblandad

med Paddtågen. Genom Fries vann den egentligt burskap i vår Flora.

* Juncus pygmceus Thuill. (Dvergtågen) har fordom växt i Skåne, mellan

Klagstorp och Hvellinge, på sandiga betesmarker invid hafvet, der Fries fann den 1827

(Novit.).

9, liHziala DC.

Fröhuset enrummigt. Fröen 3. — Mångåriga växter med smala,

jeranbreda eller smalt-lansettlika, vanligen håriga blad med slutna (hela)

slidor; strået m. e. m. bladigt.

*) Blommorna samlade till vanligen flera täta gyttringar.

1. Åxtågen
(Luzula spicata DC. — Juncu8 spicatiis L.)

har 5—10 tum högt strå, på hvilket de mörkbruna, hvitaktigt skär-

made blomgyttringarue bilda ett vanligen nära tumslångt och ojemnt,

slakt eller lutande ax, hvars nedersta skärmblad ha en syllik spets.

Bladen äro smala, icke liniebreda, glest håriga, stråbladen inrullade eller

nästan syllika, med mycket hårig slidmynning. Kalkbladen äro hinn-

artadt spetsade, med en smal, nästan nållik udd, längre än det run-

dadt-äggrunda fröhuset. Fröen ha vid basen ett kägellikt bihang.

Växer på torra och steniga ställen i fjellen, särdeles de lägre,

allm., sydligast pä Städjan i Dalarne. — Blommar i Juli. — Omvexlar

med kortare och tätare, upprätt blomax. — Utbr. nästan alla Europas

Xyman. Sv. Fanerof). II. *^
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alper och högre berj; (undant. Portugal, Sicilien, Sardinien, Grekland);

Caucasien, Siberien, Island, Grönland, Labrndoi-, Klippbergen.

Linné anmärkte denna art under sin lappska resa, beskref i kort-

het och tecknade den (ett mindre exemplar) i sin Flora Lapponica.

Wahlenberg belyste deu vidare i sin.

2. Fälttågen
(Luzula campestris DC. — Jiincus campcstris L.)

är vid blomningen merendels endast omkring 4 eller 5 tum hög, men

kan slutligen bli dubbelt högre. Stråen äro icke sällan tuvade. Bla-

den äro platta, smala, nästan jemnbreda, i kanten långt håriga, åtmin-

stone nedtill, men slutligen glatta. Blomgyttringarne äro äggrunda,

vanligen 3—5, rent bruna, och sitta, utom den medlersta, på flocklikt

ställda skaft (o: Knippletäg); de luta slutligen. Skärmarne sargade,

glatta eller obetydligt håriga. Kalkbladen äro lansottlika, l)runa, nästan

lika stora, men de yttre spetsigare. Ståndarsträngarne mycket korta.

Fröhuset är nästan rundt, lika långt som eller nästan dubbelt kortare

än kalkbladen. Fröen med kägellikt bihang vid basen.

Växer på torrare betesmarker, gärden och ängar, på gräsrikare

backar och sluttningar, i torra, öppna skogar, allm. — Blommar i Maj

(också redan i April) eller Juni; mognar i Juni, Juli. — Omvexlar

med svartbruna blommor och nästan glatta blad (mest i fjcUtrakter) samt

med nästan oskaftade och således tätt närmade blomgyttringar. I lun-

dar och skuggigare skogar bildar Fälttågen en underart, Luzula palle-

scens Sw. (L. Fl. Lapp. n:o 127), som är blekgrön, med blekgula eller

gröngula, mindre blomgyttringar och mycket spensliga, något plattade

strån (jfr Whlnb. Fl. Lapp.). En annan, allmännare underart är Lu-

zula multiflora Lej., som utmärker sig genom tuvigare växt, talrikare

blomgyttringar på stadigare, alltid uppräta skaft, och längre ståndar-

strängar. Denna växer på bördigare mark, blir något högre och star-

kare och blommar senare än den egentliga Fälttågen och anses icke

sällan såsom en egen art.

Fälttågen har en stor utbredning. Den tillhör hela Europa och

Island, Algerien, Caucasien, Siberien, Kamtschatka, N. Amerika, (Nya

Holland och Sandwichsöarne).

* Luzula hyperborea Br. liknar något P^älttågen men är glatt och har vanli-

gen en enda, klot- eller äggrund, blomgyttring pä endast 3—5 tum högt, stadigt strå;

sällan förekommer den med 2 tller 3 blomgyttringar; skärmarne äro nästan bladlika.

— Växer på, fjellet Jegraapo i Lule-Lappmark enligt Laestadii der samlade exemplar

(Hartra).
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3. Bägtågeo
(Luzuln arcuata Sw. — Junciis arcuntiis Whhib.)

bildar små, vid roten och på strAeii lödaktiga tuvor, och är speusliaarc,

iiäa:ot hårdare, magrare och småblommigare än Fälttågen. Strået ur

trindt och slätt, vanligen omkring 3 eller 4 tum högt och något litet

krökt. Bladen äro glatta eller stundom med ett och annat hår i kan-

ten, helt smala, icke liniebreda, rännlika; rotbladen vanligen så smala

och hoprullade att de bli nästan syllika. Skärraarne äro franshåriga

upptill. Blomgyttringarne äro 5— 10, rundade, än enstaka än parvisa,

deras skaft till största delen tumslånga, nästan hårsmala och båglikt

ut- och tillbakakrökta; de bilda en 3—5-strålig flock, och vanligen

uppbär det nedersta skaftet en mindre och knipplik sådan. Kalkbladen

äro mörkbruna, långt uddspetsade.

Växer mycket allmän på fjellens fuktiga och magra marker, der

den både uppstiger högre och pä de af isen härjade fälten tål längre

köld än någon annan växt (Whlnb.). — Blommar i Juli, Aug. —
Förekommer också med endast 1— 4 blomgyttringar på rakare skaft

och något håriga blad och slidor (Luzula confusa Lindeb.). — Utbr.

nordliga Skandinavien, Skottland, arktiska Kyssland.

Wahlenbekg urskiljde först denna riktiga fjell-art i Lappland

samt beskref och tecknade den i sin Flora Lapponica. Om den och

närmast beslägtade arter meddelade Lindeberg i Botaniska Notiser för

1855, vigtiga iakttagelser, liksom LaesTADius i årgången 1852 har en

uppsats om Formerna af Luzula campestris (den högnordiska) och L.

arcuata.

**) Blommorna enstaka eller närmade två och två eller tre och

tre, raeu alltid i knippvippa eller -flock.

4. Småblomtågen
(Luzula parviflora Desv. — Juncus parvifloru.s Elirl].)

blir mersndels 10—15 tum hög med i eller stundom nära J tum

breda blad och talrika, mycket små, alldeles bruna blommor; den är

helt slät och glatt, med nästan hela bloravippan vackert brun. Strået

är bladigare än hos de andra arterna. Bladen äro lansettlika, platta

och mjuka, icke sällan rödaktiga; skärmbladet, som vanligen är nästan

lika långt som blomvippan, är tunnare och genomskiidigare än de an-

dra bladen. Sraåskärmarne äro hinnaktiga i kanten och glatta. Blom-

vippan är rik, sammansatt eller mycket sammansatt, med till en del

nära 2 tum länga och nåaot krökta grenar. Blommorna äro enstaka



372

eller närmade 2— 3 nieu alltid skaftade. Kalkbladen äro spetsiga men

uddlösa och sakna hinnkant. Fröhuset är något längre än kalkbladen.

Växer mest i Torne- och Lule-Lappmarks subalpina trakter, sär-

deles utmed elfvarne i fuktiga pilsnär; dessutom i Pite-Lappmark ned-

om Krappesvara och på Käxa samt i Herjedalen på Rutstöten. —
Blommar i Juli. — Utbr. nordliga Skandinavien, Pyrenéerna, Alperna

inom Frankrike och Schweiz; Samojedien.

Denna art är säkert den största och vackraste bland våra Luzula-

arter; den har, såsom Wahlenberg anmärker, en viss "gentilitas" i hela

sitt utseende. De talrika bladen äro så tunna, att alla deras nerver

och hela inre byggnad synas mycket väl då de hållas mot dagern;

upptill bli de, liksom strået, icke sällan rödaktiga. Vippan är stor och

något slak, rikblommig. Wahlenberg fann växten i Torne-Lappmark

(Fl. Lapp.).

* Luzula Wahlenbergii Rupr. (Juucus spadiceus Whlnb.) är mindre och smal-

bladigare än Smablomtagen, men har enklare och vanligen stadigai'e vippa, något större

och mera svartbruna blommor, bårkantade skärmar och barare strä. — Växer pä torrare

fjellrnarker i Lappland och Jemtlaud.

5. Hårtågen eiiei Iltågen
(Luzula pilosa W. — Junciis pilosus L.)

har vanligen tuvade, vid blomningen endast omkring 5 tums men äldre

dubbelt högre och temligen slaka strån. Bladen äro nästan jemnsmala

eller jemnbredt-lansettlika, platta, långt bårkantade; de kunna bli ända

till 3 linier breda. Blommorna sitta enstaka eller 2—3 på nästan

hårsmala, tumslånga eller längre, flockvis ställda, raka skaft, på hvilka,

då blommorna äro flera, den raedlersta blomman är oskaftad men den

eller de andra skaftade; stundom blir flocken nästan dubbel. Blom-

ställningens grenar äro vid blomningen utspärrade, men rikta sig sedan

nedåt. Kalkbladen äro syllikt-triangellika, uddspetsiga, glänsande-mörk-

bruna och smalt-hvitkantade. Fröhuset är trekantigt äggrundt, blek-

grönt, nära 1^ linie långt, längre än kalkbladen, störst bland våra ar-

ters. Fröen ha vid spetsen ett långt och krökt bihang.

Växer i mossiga skogar och på magrare buskmark, allm. — Blom-

mar om våren, i April eller Maj (o: Luzula vernalis DC). — Utbr.

Europa undant. södra Italien med öarne och Grekland (der i stället

den liknande L. Forsteri växer); Barbariet, Canariöarne, Caucasien, Sibe-

rien, Japan, Kamtschatka, N. Amerika, Grönland, Island.

I allmänhet äro hos detta slägtes arter märkena mycket tidigare

än ståndarknapparne, och blomman öppnar sig icke riktigt förr än

märkena ha vissnat, så att pollen (ståndarmjölet) måste i andra blom-

mor söka märken, som nyligen utvecklats.
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Beurling leranade i Botaniska Notiser för 1853 en Luzularura

ScandinavicC Conspectiis.

XGI. ÄROIDEI.

1. ilfuni L.

Blommorna enkönade, bara, i strutlikt-hölstrad, upptill klubblik

och könlös kolf, på hvars nedre del ståndare och spiror sitta, de förra

högre upp och skiljda från de sednare genom trådlika bildningar. Stån-

darne stränglösa. Märkena sköldlika, utan stift. Frukt köttigt bär.

1. Struthölstret
(Aruni iiindilntun] L.).

En mångårig, stänglad, 8—10 tums ört med knöllik rotstock,

spjutlikt-pillika, glänsande-ljusgröna, omkring 3 tum långa blad och nä-

stan lika långt, gulgrönt hölster, hvilket, nederst hoprulladt och bukigt,

omsluter den nära dubbelt kortare, upptill mörkvioletta (violettbruna)

blomkolfven. Bären äro skarlakansröda och bilda slutligen liksom ett

sammansatt bär, hvilket, sedan kolfvens öfre del jemte hölstret vissnat,

qvarsitter blottadt på stängeln.

Växer i fuktiga skogar och parker i Skåne, sälls. — Blommar i

Maj, Juni; mognar i Juli. — Utbr. nästan hela Europa undant. det

allra nordligaste och Italiens öar m. m.; Barbariet.

Denna växt har till alla sina delar en bitande skarp smak, så att

den bränner på tungan då den tuggas, hvadan den också, isynnerhet ro-

ten, är känd under benämningen Dansk Ingefära. Detta gäller egent-

ligen om örten som färsk; torr blir den nästan smaklös. Roten (rot-

stocken) bibehåller likväl länge sin skärpa. Den är officinell (Radix Ari

Pharm.); "slemlösande och öppnande". — Struthölstret förekommer visser-

litjen i en och annan äldre Flora, men endast såsom en stundom (i

Halland) förvildad växt, en ännu icke naturaliserad främling. Sedan

Fries anmärkt den på ön Lybeck i Krageholnis-sjön (Skåne) bland Allium

ursinum, Lunaria o. a. upptog han den bland Svenska Florans Novitier.

Rörande Struthölstrets utveckling har man iakttagit följande. Då
fröet grott, dess grodd utvecklat rot- och stamämue, bildar sig snart

en liten knöl vid det första bladets bas. Denna knöl tillväxer och

blir med andra året en slags lök, hvars bas slutligen dör under det

spetsen alstrar en ny växt och omkretsen en mängd nya knölar, hvilka

sedan lossna från moderväxten. Arets blommande stånd visar sig ti-
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digt och skyddadt med tuuua hinnor, hvilka sedan brista och lemna ut-

gång åt bladen liksom sedan åt hölstret med dess klubba. Under denna

äro talrika ståndarbloraraor (o: 4-ruraraiga ståndarknappar), under dessa

en hvit hårkrans och under denna sitta fruktämnena med deras skäliga,

med honingsvätska fyllda märke. De sistnämnda äro alldeles dolda i

hölstret, der de mottaga det ymniga ståndarmjölet (pollen) och svälla;

kanske bekomma de också någon näring från kolfveo, på hviiken de

sitta. Sedan blad och stängel riktigt utväxt, vissnar hölstret smånii'ora

och man ser de gröna bären, hvilka sedan bli brandgula och slutligen

glänsaade-skarlakansröda; bladen ha då längesedan vissnat.

9. Calltt L.

Blommorna enkönade, bara, i platthölstrad, trind kolf, hviiken

utom på spetsen, som bär endast ståndare, är betäckt med om hvar-

andra blandade ståndare och spiror, vanligen 6 ståndare samlade kring

hvar spira. Ståndarne strängade. Märket ringlikt, nästan stiftlöst.

Frukt köttigt-svarapigt, mest 3—6-fröigt bär.

1. Missnet
(Calla palustris L.)-

'

En mångårig, stänglad ört med krypande, ringladt- ledad, glän-

sande-grön, svampigt-köttig rotstock och lijertlika, kort- och trindt-spet-

sade, långt skaftade blad; stängeln omkring 5 tum hög, tjock och

svarapig, slutande i en hvit, kort blomkolf med nära dubbelt längre,

äggrundt och tvärspetsadt, inåt hvitt, utåt grönt hölster. Bladen äro

nästan längre än blomstängeln, bågnerviga, under glänsande; deras skatt

tjocka och svarapiga, omslidande hvarandra eller stängeln nedtill. Blom-

morna äro helt små; ståudarne hvita med platt sträng och tvåknölig

knapp. Bären äro röda, nästan tärninglika, 4—6-kantiga; de bilda en

kort och tät, nästan kottelik samling. Fröen äro elliptiska, nästan

trinda med ena kanten något kölad, smågropiga upptill.

Växer i djupare, lösa skogskärr och mossar, på dyiga sjöstränder,

ymnigast och allmännast i norra Sverige. — Blommar i Juni eller Juli;

bladen gulna tidigt. Bären mogna i Aui;., Sept., och snart äro bär-

sarnlingaine nästan det enda, som synes qvar af växten, der de ligga lösa

på marken sedan stängeln multnat. — Utbr. norra och medlersta Europa.

Genom sina vackra, glänsande blad, sin hvita blomning och sina

röda bär blir Missnet en prydnad för våra dystra skogskärr. Särdeles

i Norrland och Vesterbotten är den så ymnig att den mångenstädes

bekläder hela kärrmarker. Utom Missne kallas den eller rotstocken der

Mäsnc, Mäsja; i Nerike Mosserot. — Isynnerhet i Vesterbotten är
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växtens rotstock bekant säsoin ett godt nödbrödsärane och Missnebröd

användes der icke så sällan. Till nödbröd samlas Missnerötterna tidigt

på våren eller sent ora hösten, tvättas och rensas, torkas lindrigt och

skäras sedan i små bitar, hvilka torkas hårdt och malas till mjöl.

Detta mjöl, som är hvitt och välluktande, kokas med vatten omkring

en timmas tid så att det blir som en tunn välling, hvilken lemuas

att sätta sig under en eller annan dag. Sedan afhälles vattnet och

bottensatsen, som är mild (utan skärpa), torkas, blandas med sädesrajöl

och bakas till bröd. Brödet blir hvitt, med söt och god smak (L.

Fl. Lapp.). Kå har rotstocken, liksom, ehuru svagare, hela örtståndet,

ganska skarp (brännande) smak. Rehnen lärer likväl äta örten begär-

ligt, och bönderna kring G. Carleby skola (enligt Chydenii disp.) upp-

taga hela växten om hösten och lägga den i hög för att under vin-

tern gifva deraf åt svinen, hvilka begärligt äta den och fetma deraf.

3. Acorus L.

Blommorna tvåkönade, 6-ståndrade och 1-spirade, med 6-bladig

kalk och alldeles täckande den skenbart hölsterlösa kolfven. Ståndarne

strängade. Märket vårtigt. Frukten torrt, 1—3-fröigt bär.

1. Kalmusörten
(Acoriis Calaimis J..)-

En mångårig växt med krypande rotstock, jemnbreda, svärdlika,

2 alnars eller längre, blad och nära lika lång, platt, nästan bladlik

(egentligen tvåeggadt-hoptryckt-trekantig) stängel med tapplikt-trind, 2—

3

tum lång blomkolf och upprätt, långt och smalt, bladlikt (svärdlikt)

hölster. Emedan det sistnämnde liknar stängeln, tyckes blomkolfven

sakna hölster och sitta långt ned på den förra. Blommorna äro grön-

gula, små. Kalkbladen slutna, nästan örtartade, vigglikt-oravändt-ägg-

runda, genom den invikta spetsen skäliga. Ståndarsträngarne äro platta.

Bladen ha i midten tvärrynkor eller -veck på huden. Rotstocken är

hvitaktig, ringlad, turastjock; rottågorna äro långa och starka, hvita,

besatta (särdeles de äldre) med långa och smala trådar.

Växer vid eller i insjöar, åar, bäckar och dammar, i södra och

medlersta Sverige. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. Europa undant.

det allra nordligaste och Irland, Portugal, Spanien, södra Italien, Ita-

liens och Greklands öar, Turkiet; i sydligare Siberien, N. Amerika.

Hela växten har aromatisk lukt, särdeles då den brytes. Också sma-

ken är kryddartad och tillika något besk. Hotstocken (Kalrausroten)

har dessa egenskaper i högsta grad, hvarpå dess användning såsom ett

värmande och stärkande magmedel beror. Den upptages i Farmakopén
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under benämningen CaKinius vulgatis vel aromaticus. Insamlas om hö-

sten, tvättas, skalas, sönderskäres och uppträdes på trådar att torka.

Kan också insyltas, hvilket tillgår sålunda att man kokar den färska

roten i litet vatten tills den blir mjuk, då den upptages, lägges i en

burk och begjutes med den sirup, som man kokat af vattnet (t, ex. ett

qvarter), hvari roten kokats och t. ex. ett skålpund socker. Sålunda

syltad rot har behaglig smak, men är mindre verksam än då den an-

vändes rå, sådan den vanligen tuggas. Man kan också lägga den på

öl och dricka, eller bereder man droppar deraf.

Kalrausörten är kanske icke inhemsk hos oss utan inkommen un-

der katolska tiden och sedan naturaliserad. Somliga anse till och

med att den knappt är ursprunglig någonstädes i Europa. Åtminstone

omtala de äldste botanisterna (Clusius, Tragus o. a.) växten endast

såsom odlad eller såsom en handelsvara. Bauhin benämnde den Acorus

verus eller Calamus aromaticus (officinarum), hvadan artnamnet. Linné

säger att roten af Kalmusörten — vår enda egentliga kryddväxt —
skulle pulveriserad kunna ersätta Indiens kryddor. Han nämner den

också i sin Flora Akeröeusis, 1769 ("in nlneto").

4. ffjuiBiua L.

Blommor tvåkönade, (1—)2-ståndrade och 1-spirade eller nästan

enkönade och sambyggare, enstaka i kautveck på en liten bladlik, fly-

tande stam, inom ett hinnaktigt, kalklikt, oregelbundet bristande hölster,

men för öfrigt bara. Stift tydligt, med helt eller tandadt märke. Frukt

tunnskalig, 1-rummig.

Lemnorna äro helt små, fritt flytande sötvattensväxter med blad-

lös men bladlik stam, som från en hålighet på undersidan utvecklar

rottrådar, hvilka hänga rätt ned i vattnet, i början korta och omslutna

med en slida, men hvilken sedan, genom rottrådens tillväxt, afslites

och sitter på dess spets såsom en strutlik mössa. Blommorna, hvilka

hos oss i allmänhet äro sällsynta, utvecklas, såsom nyss nämndes, i

stammens kanter. Ståndarne äro vanligen 2 i hvar blomma, men nå-

got oliktidiga; knapparne tvåruramiga, med nästan klotrunda, gula rum.

— Från svalans ankomst till dess bortflyttning flyta dessa växter på

eller i nästan alla mera stilla vatten, hvilka de täcka med sin släta

grönska och ombilda till rörliga ängar, hindrande dera att skämmas.

De kallas med ett gemensamt namn Andmat. Förökningen sker hos

dera på det sätt att bladet, som egentligen är en utbredd stam, i kan-

ten mellan sina ytor bildar knoppar, hvilka (lossnade eller icke) ut-

vecklas till likadana nya blad (stammar). Sålunda går tillväxten mycket

hastigt ända tills hela vattnet är betäckt. Om hösten (med svalan sä-
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ger Linné) sänka si<? Leranorna till botten, der de stundom bilda

tjocka lager. Undersöker man dessa tidigt ora våren, finner man en

del af de små bladen li vitnade och döda men andra gröna; de sediiare

uppstiga genom utvidgningen hos den luft, som de innesluta, och flyta

sedan på vattenytan.

1. Mångrotiga Andmaten
(Lemiia polyiliiza L.)

är dubbelt större än de båda nästa arterna, icke sällan 4 linier bred,

rundad, tunn, på den öfre sidan mörkgrön, på den undre rödaktig, på

båda nästan plan, och har knippade rottrådar. Förökas genom, vanli-

gen en eller två, nya bladstammar bredvid hvarandra, så att två eller

flera "blad" hänga tillsamman; de unga bladstammarne ha hvardera två

mycket små, hinnaktiga blad (?) vid basen. Den har spiralkärl, h vilka

bilda tydliga, handdelade, nerver och göra den lilla växtens byggnad

temligen stadig. Ståndarsträngarne äro smalare nedåt. Frukten är ett

2—7-fröigt frölms. Men blommor äro ytterst sällsynta hos oss.

Växer på stillastående eller sakta rinnande vatten i södra och

medlersta Sverige, allmän eller temligen allmän; i norra Sverige an-

märkt endast på ett par ställen (i Helsingland och Ångermanland). —
Utbr. genom Europa undant. Portugal, Spanien, Grekland och Turkiet;

i Caucasien, Siberien.

Denna art växer vanligen mera enstaka, ehuru gerna tillsammans

med L. minor eller gibba. Det skaft, som finnes bos L. trisulca, är

hos denna art på "bladets" undersida ehuru det uppkommer mellan de

båda ytorna. Det framkommer i Juni (Juli) och liknar ett stift. Föl-

jer man detsamma ini "bladet", märker man vid basen flere lenticeller

öfver hvarandra på det platta och hvitaktiga skaftets båda sidor, inne-

slutna hvar och en i en särskild hinna (Vaucher).

2. Mindre Andmaten
(Lemna minor L.)

är knappt 2 linier (1— li linie), rundadt-elliptisk eller omvändt-ägg-

rund, blekgrön, nästan alldeles platt, d. v. s. plan på den öfre sidan

och på den undre, som är blekare, något kullrig. Förökas genom van-

ligen en eller två nya stammar bredvid hvarandra. Har blott en rot-

tråd och saknar nerver (spiralkärl), så att dess byggnad är temligen

lös. (Ståndarsträngarne äro jeransmala. Frukten är 1-fröig, blåsartad.)

Växer på stillastående vatten, isynnerhet mindre, hvilka den all-

deles täcker, till ända upp i Ångermanland och Vesterbotten, — den

allmännaste arten. — Utbr. genom hela Europa; Algerien, Canariöarne,
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Abyssitiien, Caucasien, Sibericn, N. Amerika, Nya Granada, (Chile, V.

Diemens land, N. Zeeland).

För sin litenhet och skapnad erhåller denna och nästa art stun-

dom benämningen Vattenlins (o: Lens paliistris Cam.). Hos båda

har man, ehuru alltid sällan, iakttagit blommor äfven hos oss. — Då

växten blommar, märker man på bladets kant en liten ståndare med

en tvårummig eller två enruraraiga, hvitaktiga knappar; den följes snart

af en andra likadan, och båda utgå från en liten hinnaktig säck. Midt

emot dessa ståndare ser man vanligen spiran, hvars vårtiga och nästan

genomskinliga märke liknar en liten tratt; dock träffar man också "blad"

med endast ståndare eller spira (Yaucher).

3. Knpiga Andmaten
(Lemna gibha L.)

är endast något större än föregående art, bredt-omvändt-äggrund eller

rundadt-elliptisk, blekgrön eller något rödaktig, under dynlikt kullrig,

liksom svampigt uppsvälld och nästan genomskinlig af de stora glesa

cellerna. Förökas genom merendels en eller två nya stammar ("blad")

bredvid hvarandra, hvarigenom två eller flere sådana sammanhänga.

Har blott en rottråd och saknar nerver (spiralkärl). Ståndarsträngarne

äro bredast vid midten. Frukten lärer vara ett kringskuret, 3—7-

fröigt fröhus.

Växer helst på stillastående och orenare vatten, såsom träsk, po-

lar och dammar, i södra och medlersta Sverige. — Blir stundom all-

deles rödaktig. — Utbr. genom Europa undant. Grekland, Turkiet; i

Caucasien, södra Siberien, Algerien, på Canariöarne, i N. Förenta Sta-

terna.

Hvad vi sagt om den föregående artens blomning, gäller också i

allmänhet om blomningen hos denna, hvilken med sin mycket kuUriga

undersida är en ändå bättre Vattenlins än Mindre Andmaten. Nämnde

sidas celler innehålla mycket luft, hvarigenom de bli liksom simblåsor,

på hvilka den lilla växten flyter.

4. Korsbladiga Andmaten
(Lemna trisiilca L.)

har aflångt-lansettlikt, liniebred, tunn (på båda sidor nära plan), nästan

hinnaktig, klart mörkgrön, ennervig, något bugtbräddad stam, hvilken

nära midten åt båda sidor har en likadan och kort skaftad gren, så att

växten nästan ser ut som ett litet kors- eller spjutlikt blad; emedan

hvardera sidobladet (grenen) likaledes grenar sig korsvis och vanligen

qvarsitter ännu sedan de nya "bladen" utvecklat andra "blad", händer
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att en hel mängd sådana [jlatta bladkors sammanhänga med hvaiandra.

Rottrådarne äro enstaka. (Ståndarsträngarne jemnsmala. Frukten 1-

fröig, blåsartad.)

Växer i renare vatten, till ända upp i Ume-Lappmark och Vester-

botten. — Utbr. genom nästan hela Europa; i Caucasien, Siberien, N.

Amerika, (Bengalen, V. Dieraens land).

Denna art flyter under vattenytan och kommer endast då den

skall blomma, hvilket sällan och hos oss knappt någonsin händer, upp

på densamma. Torkad, skall den kunna åter lifvas i vatten liksom

mossorna. Den är egentligen mångårig; deremot äro de andra arterna

ettåriga.

SwARTZ, som i Svensk Botanik skildrar och tecknar alla våra

Lemnor, anmärker att deras nytta torde vara betydlig i naturens hus-

hållning. "Talrikast synas de i sådana vatten, der inflammerad luft (ga-

ser) från gyttja och ruttnade ämnen i botten mest afsöndras; de in-

suga den och ge åter syre ifrån sig med öfre ytan. Under deras

skygd gömma sig insektlarver och vattenkräk, och ge näring åt poly-

per, grodungar och små snäckor. För ankor äro de dock den begär-

ligaste maten, äfven för höns och svin om de med kli uppblandas". —
Redan MiCHELi tecknade Lemna-arterua i sina Genera (1729). Han

kallade dessa växter Lenticulae och Lenticnlariae.

XGII. FOTÄMOGETONEiE.

i. Pols&Bnos«toii L.

(Nate slägtet).

Blommor i kolflika ax, tväkönade, 4 ståndrade och 4-spirade.

Blomkalk 4-bladig. Ståndarknappar tvårummiga, på kalkbladens klo

(hvadan de s. k. kalkbladen snarare äro bihang till ständarne). Stift

korta eller nästan inga. Frukterna med något köttigt, slutligen läder-

artadt skal.

Natearterna växa till största delen endast i sött vatten; blott tre

växa i både sött och salt vatten och två i endast salt. De äro nä-

stan alla mångåriga, med krypande, smal rotstock. Deras blad äro

(hos våra arter), utom upptill vid blomställningen, vexelvisa; blommorna

grön- eller brunaktiga. Hos alla, utom den sista arten (och n:o 11?),

sker blomningen i eller öfver vattenytan.
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a) Arter med vid midten bredare blad (Potaniogelones Planta-

ginifolii Fr.).

1. Gäddnaten
(Potatnog-eton natans L.)

flyter med långt skaftade, läderartade, brunaktiga, vanligen elliptiska

eller ovala och något hjertlika, icke sällan tumsbreda eller bredare blad.

Undervattensbladen äro smala, men ruttna gerna snart, så att merendels

endast deras skaft återstå. Stiplerna äro långa och spetsiga, inom bla-

den och hopväxta ät desamma. Stjelken är enkel och nästan trind, van-

ligen ganska lång. Blomaxen äro röd- eller brunaktiga; deras skaft

jemntjockn. Frukterna äro teniligen glesa, omvändt-äggrunda, något

hoptryckta, våta trubbryggade, nästan linsstora, grönaktiga. — Vid tork-

ning blir växten brun.

Växer mest i mindre, lugnare insjöar, helst med Neckrosor och

Flotagräs, men också i dammar, diken och andra grundare vatten, allm.

Mera sällan växer Gäddnaten i rinnande vatten och bladen bli då glesa,

längre och spetsigare. En sådan, men högst märklig, i Lapplands elf-

var förekommande form, torde Potaraogeton sparganifolius Laest.

vara; den har mycket långa ocli smala undervattensblad (phyllodier)

och smalt-lansettlika simblad; de sednare saknas vanligen. — Stjelken

omvexlar efter vattnets djup, så att den på uttorkade ställen kan bli

helt kort. — Blommar mest i Juli eller Aug. — Utbr. hela Europa;

Siberien, N. Afrika, N. Amerika, Antillerna, (Indien, Cap, Chile, Nya

Zeeland).

Med andra vattenväxter, med iivilka den tyckes liksom strida om

väldet, bebor Gäddnaten helst lugnare eller mindre vatten, hvilkas yta

den ibland ensam nästan täcker med sina blad. Under dessa ha gäd-

dor, aborrar o. a. fiskar skydd och lugn, på samma gång de finna rik-

lig näring i de talrika larver och smäkräk som bebo växten eller uppe-

hålla sig vid densamma. Deraf dess benämning Gäddnate eller Aborr-

nate (Helsingl.); i Småland skall växten kallas Blacken, i Östergöt-

land Narf. Liksom denna äro, på samma grund, också de andra större

Nate-arterna vigtiga för fiskets bibehållande. Der de öka sig mycket,

kunna de användas till gödsel. "Fröen" tjena änder till näring.

* Potamogeton fluitans Klh. likuar temligeu deu vanlijia Gäddnaten meu har

lansettlika och något tunnare sinimblad, varakliga, långt-lansetllika undervattensblad;

frukterna kölryggade. — Växer i äar och andia rinnande vatten, mycket sällsynt (Skåne,

Uidand).

* Potamogeton polygouifoli us Pouir. liknar de båda föregående arlerua,

men är mindre till alla delar; simbladeu näsLau läderartade, än lanselllika äu med nå-

got hjertlik bas (de bli bruna vid torkning); frukterna täta, trubbryggade, nästan tre
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gånger mindre än hos Gäddnaten. — Växer i 8ar, bäckar och gropar, sälls. (Skåne,

Blekinge, Smaland, Halland, Vestergötland, Dalsland, Vermland).

* Potamogeton coloratus Vahl liknar temligen föregående art, men har

större blad, alla kort skaftade, tunna (hinnaktiga) och tydligt nätådriga, i torrt tillstånd

än gröna än rödbruna; simbladen bredt-äggrunda, de andra ovala eller elliptiska; blom-

mor och frukter mycket små. — Växer endast i Skåne och på Gotland (sälls.).

2. Rödnaten
(Potamogeton rufescens Schrad.)

flyter med långt-spadlika eller utdraget- och trubbigt-ovala eller smal-

basigt-aflånga, omkring 3 tura länga och ^ tum breda, kort-skaftade,

än temligen läderartade än tunnare blad. Undervattensbladen iiro längre,

smalt- och utdraget-Iansettlika, trubbade, hinnaktiga, vanligen vågiga,

oskaftade; båda slagen blad äro tätt-nätådriga och de flytande rodna

gerna vid tolkning eller på grundt vatten. Stiplerna äro stora, men

vissna snart. Stjelken är trind, vanligen enkel. Axskaften äro smala

som stjelken, jemntjocka, omkring 2 tura långa. Blommorna rödaktiga.

Frukterna äro äggrunda och något spetsade, plattade, kölryggade, nära

dubbelt mindre än Gäddnatens.

Växer i åar och bäckar, insjöar, dammar och diken. — Blommar

i Juli, Aug. — I raera rinnande vatten bli bladen smalare och mera

skaftade och icke sällan alla flytande. I fjelltrakter blir hela växten

dubbelt mindre, med smalt-lansettlika sirablad. — Utbr. norra och med-

lersta Europa, Brittanien, Island, Siberien.

Redan Liljeblad anmärkte Eödnaten i Lappland och upptog den

i sin Floras andra uppl. (1798), ehuru såsom P. fluitans. Hartman

fann den 1813 i Kalls vattendrag i Jeratland (V. A. H. 1818), Fries

i Småland (Nov. 1819), Wahlenberg vid Upsala (Fl. Ups. 1820).

* Potamogeton nigrescens Fr. har hinnaktiga, ovala, smalbasiga och långt

skaftade, nästan svartnande siniblad; på exemplar i Herb. Norm. äro alla bladen långt-

lanseltlika, m. e m. spetsade, de nedre oskaftade, de öfversta dels oskaftade dels temli-

gen kort skaftade. — Växer mycket sälls. i Lappland, Småland och Halland.

* Potamogeton saliciiolius Wolfg. har ovala, trubbasiga, långt skaftade sim-

blad (hvilka vanligen saknas) och 3— (i tum långa, omfattande, utdraget- och bredt-

lansettlika undervattensblad, — Växer sälls. i Lappland, Jemtland och Ångermanland.

3. Gräsnaten
(Potamogeton o-raiiiineus L.)

antingen flyter med vanligen nästan äggrunda eller bredbasigt ovala,

omkring 1—1| tum långa, slutligen tunnt-läderartadc, skaftade blad (o:

P. heterophyllus Schreb.), eller har endast undervattensblad, hvilka då

äro smalt-lansettlika, spetsade, oskaftade, hinnartade, slaka, mörkare och

mera brunaktiga, matta; pä blomlösa skott äro de nästan jeranbreda
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och gräslika. Stiplerna äro små, smala och lossna lätt. Stjelken är

temligen triud, smal och greiiig (i allmänhet ju kortare desto grenigare).

Axskaften äro tjockare än stjelken, upptill tjockast. Blommorna äro

brungröna. Frukterna plattade, trubbrygsarle.

Växer i åar, bäckar, insjöar, helst pä grundare botten, i dammar,

diken och gropar, mer eller mindre allmän. — Blommar i Juli, Aug.

— Omvexlar mycket allt efter som den förekommer i rinnande eller

stillastående, i djupare eller grundare vatten. I rinnande saknar den

vanligen sirablad och blir icke sällan ganska lång, såsom i norra Sve-

riges åar, der den växer "som ymnigt gräs" till 5— 6 alnars längd

med 3—4 tura långa och mycket tunna blad. Den andra ytterligheten

uppkommer på uttorkade ställen, der växten blir nästan utan stjelk

och har alla bladen skaftade och nästan läderartade (endast simblad).

Simbladen variera (Herb. Norra. IX, 73) längre och tunnare, ovala eller

bredt-lansettlika. — Utbr. nästan hela Europa (undant. Grekland, Tur-

kiet, södra Ryssland).

Fries har redan i sina Novitier visat huru Linnés namn P. gra-

raineus med all rätt tillkommer denna art och isynnerhet dess mera

nordliga form. Det är den enda inom denna artgrupp, som har något

gräslikt utseende. Om LiNNi; under en sednare tid härmed förenade

andra arter (såsom nästa), bör detta icke förleda oss att misskänna

hans ursprungliga bestämning i Flora Lapponica och Suecica (i dess

första upplaga citerar han "Celsii herbarium, in quo adest prsesens").

Att växten, enligt C. Hartman, saknas i Linnés herbarium och att

andra arter ligga der såsom P. gramineus, bör icke, såsom han sjelf

anmärkt, bli någon anledning att ombyta namnet. Må vi alltid söka,

säger Fries, att tolka Linnés arter så som han sjelf skulle göra om

hau lefde.

* Potaiuoa;eton iiitens Web. liknar i allmänhet Gräsnaten mycket, men har

undervattensbladen till större delen bredbasigl-lansettlika och uSf^ot omfattande, glän-

sande gröna; icke sällan äro de, isynnerhet pä yngre grenar och blomlösa skott, ränn-

likt hopvikta och båglikt utkrökla (o= P. curvifoiius Htn) Deremot äro simbladen,

hvilka vanligast saknas, suialbasiga, nästan lansettiika, längre än Giäsnatens. Stiplerna

äro stora, mycket strimmiga, men bibehålla sig icke alltid. Frukterna äro något köl-

ryggade. — Växer också både i sjöar och rinnande vatten; i de sednare bli vanligen

alla bladen lika, liingre (3— 4 tum), smalare, raka och spetsade, med bortnötta stipler.

4. Glansnaten
(Potamogeton lucens L.)

är den största arten i slägtet, med icke sällan famnslåug, penntjock

stjelk, stora, stundom fotslånga och nära 2 tum breda blad och nästan

2 tum långa ax (o: Grofnate). Bladen äro alla under vattnet, lansett-
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lika eller smalt-clliptiska, kort skaftade, 2:enomskinligt-hinnartade, glän-

sande-klargröiia, tydligt nerviga och iiiitådriga, vågbräddade; vanligen

äro de nära 6 tum långa och 1— Ii tum breda. Stiplerna äro stora

(stundom endast dubbelt kortare än bladen) och bladartade, nästan

tunglika med tvåkölad rygg. Stjelken är trind och grenig. Axskaftet

är uppsvälldt upptill, längre än axet men kortare än bladen. Blom-

morna äro gröna. Frukterna relativt små, månlikt rundade, trubbkölade.

Växer mest och vackrast i djupare insjöar eller åar, i södra och

raedlersta Sverige till upp i Vestmanland och Dalarne. — Blommar i

Juli, Aug. — Omvexlar med uddlösa blad och med medelnerven ut-

dragen till en kortare eller längre udd; stundom blir spetsen mycket

lång genom den starkt utvecklade medelnerven, hvilken t. o. m. någon

gång kan ensam utgöra hela bladet. Storleken omvexlar också; i grun-

dare vatten blir växten i allmänhet mindre. — I medlersta Sverige har

man på några ställen anmärkt en varietet eller underart, som har mycket

mindre blad, de öfre skaftade och flytande (P. Zizii MK.?). — Utbr.

nästan hela Europa, Island, Siberien, Algerien.

* Po tanioiie to n decipiens Nolte, som mycket likn.nr filansnaten, är anmärkt

eudasi vid Slockliolm och Upsala. Bladen äro nästan elliptiska med kort och bred udd

och smaliiaiulc b;is men utan egentligt skaft, något tunnare och mindre glänsande äu

hos P. lucens.

5. Sträcknaten
(Potamogeton praelongus Wulf.)

blir vanligen icke stort mindre åu Glansnaten, men stjelken är smalare

(som en hönspenna) och knäbugtig (zigzagig: P. flexicaule Detb.). Bla-

den äro alla nedsänkta och lika, klargröna, till och med som torra, raea

knappt glänsande, merendels 5—6 tum eller längre, nära tumsbreda,

tunna, aflängt-Iansettlika med bred och hälft stjelkomslutande bas; spet-

sen är trubbig och ra. e, ra. båt- eller huflik (på höstgrenarne mest)

och spricker gerna så att bladet blir tuklufvet. Stiplerna äro hinn-

aktiga och hvitna snart. Axskaften äro jemnsraala, i början omkring

ttimslånga, men bli slutligen längre än bladen. Blommorna äro gröna.

Frukterna nästan halft-kretsrunda (månlika), kölryggade (torra kantlikt-),

öfver liniebreda.

Växer mest i djupare sjöar, i åar och strömmar, isynnerhet i

södra och medlersta Sverige. — Blommar i Juli, Aug. — Bladen om-

vexla från utdraget-hjertlika till nästan jemnbreda. — Utbr, norra och

medlersta Europa, England, Skottland.

Wallman anmärkte först denna växt hos oss, men upptog den

(Liljeblads Flora, 1816) endast såsom en varietet af nästa art. Fries
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fann den i Skåne (Novitite ed. I), Hartman vid Stockholm i sjön

Drefviken (Handb. 1820). I Wablenbergs Flora Upsaliensis, 1820, upp-

tages den som P. acuminatum. — Den är en bland de vackraste Nate-

arterna.

6. Åloaten
(Potamogetan perfoliatus L.)

har bladen alla nnder vattnet och lika, vanligen hjertlikt-äggrunda eller

-äggrundt-afliinga, trubbiga, stjelkomslutande, omkring 1 eller 1| tum

långa, tunna, olivgröna, torra brun- eller svartaktiga. Stiplerna äro

små och hinnaktiga, äggrunda, snart upplösta. Stjelken är trind, hvit-

aktig, icke sällan mycket grenig och tätbladig. Axskaftet är jemntjockt,

vanligen längre än bladen. Blorcimorna äro gröna. Frukterna månlikt-

rundade med kort spröt, trubbryggiga.

Växer i sjöar och dammar, åar, strömmar och diken, allra. —
Blommar i Juli. — Bladen omvexla till storlek och skapnad; i rin-

nande vatten bli de i allmänhet längre och smalare, nästan lansettlika,

i stillastående kortare, stundom rundade; ibland äro de spetsiga. —
Utbr. Kuropa undant. Italiens öar, Grekland; Algerien, Caucasieu, Si-

berien, N. Amerika, Island.

Denna art är en bland de allmännaste och mest utbredda Nate-

arterna. Der den växer, skall ålen gerna uppehålla sig — både denna

och växten tycka om dybotten — , hvadan ock benämningen Alnate

eller Algräs, under hvilken den, isynnerhet i Norrland, är bekant.

7. Krusnaten
(Potainogeton crispus L.)

har också alla sina blad nedsänkta och lika, jemnbredt- eller lansett-

likt-aflånga, trubbiga, nästan vidväxt-omslutande, vägbräddade och sraå-

sågade, tunna, mörkgröna och icke sällan rödaktiga, torra rödbruna.

Stiplerna äro korta, hinnartade och ovaraktiga. Stjelken är plattadt-

fyrkantig, mycket grenig och slankig. Axskaften äro trinda och jemn-

smala, obetydligt längre än bladen; axen korta, få- och glesblommiga;

blommorna gröna. Frukterna äro något sammanväxta nedtill, plattade,

trubbryggade, hornlikt sprötade.

Växer mest i djupare sjöar, i källor och dammar, i åar, sällan i

salt vatten, i södra och medlersta Sverige. — Blommar bäst i Juli,

— Förekommer stundom med så korta melianleder att bladen bli nä-

stan motsatta. Unga, icke blombara stånd ha ofta jemnbreda, plana

blad. — Utbr. Europa undant. Grekland; Caucasieu, Siberien, Island.
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Kriisnaten bebor helst större eller rörligare vatten, i hvilka dess

mörkgröna massor ofta bilda liksom skogar, utgörande tillhåll för talrika

moUusker och vatteninsekter. — Clos har närmare undersökt de egen-

domliga förökningsknopparne hos denna växt. Dessa knoppar, hvilka

äro nästan hornlika, lossna från växten och sjunka till botten. De ut-

vecklas icke vidare, men alstra en annan knopp, som bildar ett nytt

stånd.

Då Linné utgaf sin Flora Suecica kände han Krusnaten endast

såsom upländsk och skånsk. Likväl upptager redan Bromelii Chloris

Gothica (1694) "Potaraogeton crispus".

b) Arter med alla bladen lika, smala, helt och hållet jemnbreda

eller jemnt smalnande, alltid tunna och nedsänkta (Potamo-

getones Graminifolii Fr.).

8. Bandnaten
(PotamogetiMi f-ompressus L. Vv.)

är något mörkt men klart grön, störst bland de närstående arterna,

med jeransmala, 3—5-nerviga, icke sällan 4—6 tura långa och öfver

liniebreda blad, hvilka likna Bandlingens (Zosterse, o: P. zosterjefolius

Schura.). Stiplerna äro fria i bladvecken. Stjelken är alldeles platt

(bredt-kantad), nästan bladlik och vanligen omkring lika bred som bla-

den (o: P. laticaule Whlnb.). Axen äro grönaktiga, 10—15-blommiga,

nästan trinda (cylindriska), 5—10 linier långa; deras skaft bli slutligen

flera gånger längre än axet. Frukterna äro nästan omväudt-äggrunda,

kort-raksprötiga, trubbkölade.

Växer i sjöar, träsk och åar i södra och medlersta Sverige samt

i Medelpad. — Blommar bäst i Juli. — Utbr. nästan endast norra

och medlersta Europa, England, Skottland.

Bandnaten, som bland alla Potamogetoner bäst förtjenar benäm-

ningen compressus, är ock, såsom Fries visat, den art, hvilken Linné

(Fl. Suec.) förstod under detta namn, hvilket uttrycker ett kännetecken,

som genast faller i ögonen och är så utmärkt, att det icke gerna kunde

undgå Linné, som helst sökte och använde sädana kännetecken. Här-

till komma, och såsom väsentligen bestämmande, Raji synonymer, samt

slutligen traditionens intyg; alla äldre svenska botanister erkänna och

upptaga denna art såsom P. compressus L.

* Potaraogeton acutifolius Lk. (Spetsnaten) liknar Bandnaten men har sma-

lare och bräckligare stjelk, spetsigare, mera gulgröna blad, endast 4—6-blommiga, korta

och kort skaftade ax samt hvasskölade, kroksprötade frukter. — Växer temligen sällsynt

i Skåne, Östergötland och vid Stockholm.

Nyman. Sv. Fanerog. TI. -
*"
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9. Uddnaten
(Potamogeton niucronatus Schrad.)

har jemnbreda, nära | eller | linie breda och 1—1| tum långa, kort-

uddtrubbiga, 3- eller 5-nerviga, vanligen klart- och icke sällan glän-

sande gröna, vid basen tvåknöliga blad. Stiplerna äro fria i bladvecken.

Stjelken är något fyrkantigt sammantryckt (o: P. compressus Htn, Whlnb.

p. p.), endast i linie bred. Axen äro glest 4—6-blommiga, smala och

nästan trinda (cylindriska), ^—| tum långa; skaftet, som är samman-

tryckt och upptill bredare, blir slutligen 2 eller 3 gånger längre än

axet. Frukterna äro snedt-ovala, kölryggade.

Växer här och der eller temligen allmän i södra och medlersta

Sveriges insjöar, träsk och dammar, åar och bäckar. — Blommar bäst

i Juli. — Utbr. norra och medlersta Europa, Brittanien.

Uddnaten har i våra flesta botanisters arbeten varit upptagen än

såsom tillhörande nästa art än såsom varietet under P. pusillus. Hart-

man upptog den först (Handb. 1820, 1849) såsom en egen art (P.

compressus).

* Potamogeton obtusifolius M. K. (Trubbuaten) har nära liniebreda, 1—

2

tum långa, vanligen trubbiga, icke sällan bninaktigt gröna, 3(— 5)-nerviga blad, hvilka

smalna smånigom mot den tvåknöliga basen; medelnerven är mycket starkare (bredare:

flera tätt närmade nerver) än de andra och mörk. Stiplerna äro fria i bladvecken.

Stjelken är nästan trådlik men hoptryckt (torr blir den likväl nära trind), endast 1/4

—

1/3 linie bred men temligen seg och vanligen mycket grenig. Axen äro tätt-6— 10-

blommiga, nästan aflånga eller äggrundt-ovala, omkring 1/3— 1/2 tum långa; skaftet

slutligen lika långt, jemntjockt, något plattadt. Frukterna äro snedt-elliptiska, kölryg-

gade. — Växer temligen sällsynt i södra och medlersta Sveriges insjöar, i Dalarne och

Ångermanland (Bjertrå socken). — Blommar i Juli, Aug.

10. Smånaten
(Potaniog^eton pusillus L.)

är betydligt mindre och spensligare än de föregående arterna (ettårig?),

med endast i-—l linie breda blad och nästan tagelsmal, slankig stjelk.

Bladen äro jeransmala, uddspetsiga, 3(—l)-nerviga, ^—| tum långa,

vid basen 1—2-knöliga; stiplerna fria i bladvecken. Stjelken är nästan

trind, endast lindrigt sammantryckt. Axen äro små, tätt-3—8-blora-

miga, yngre nästan ovala; skaftet är jeransmalt, något sammantryckt

(nästan trindt), vid mognaden två eller tre gånger längre än det då

nästan klotrunda, endast ärtstora axet. Frukterna äro snedt-ovala.

Växer i sjöar, bäckar och andra, både stillastående och rinnande,

vatten, till ända upp i Ångermanland och Jemtland, allmännast i träsk,

diken och andra mindre vattensamlingar. — Blommar under nästan hela

sommaren. — Utbr. nästan hela Europa, Island, Caucasien, Siberien,

Barbariet, Abyssinien, Angola, Canariöarne, Madeira, (Cap, Brasilien).
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Denna art är visserligen liten, men den uppträder vanligen i så

mycket talrikare individer, och kan derigenora nästan ensam upptaga,

åtminstone delvis, dammar och andra mindre vatten.

* Potamogeton rutilus Wolfg. liknnr lemliffen Småuaten, men är rödaktig

och styf, med långt och smalt spetsade, täta blad. — Anmärkt pä ett ställe i Upland

(Fasterua socken) och vid Linköping.

11. Spädnaten
(Potamogeton gracilis Fr.)

är alltid mycket spenslig och lin ehuru den kan bli ända till alnslång;

torr blir den svartaktig, nästan mera lik en mindre Kammnate eller

en Euppia. Bladen äro borstsmala och långt (och snedt) spetsade, 1-

uerviga, torra vridna. Stiplerna äro ganska långa men flyktiga. Stjel-

ken är nästan hårsmal, trind. Axen äro slutligen nästan rundade, om-

kring \ tum, mycket kortare än det smala och trinda skaftet. Fruk-

terna elliptiskt-klotruuda, trubbryggade (utan köl).

Växer eller har växt i vattensamlingar på hafsstranden vid Lands-

krona och i diken vid Stockholm (Täcka Udden); i Gestrikland (enligt

Hartmans Flora), i en grund hafsvik vid Hiilevik.

Fries upptäckte denna art vid Landskrona ("in stagnis raarinis"),

bestämde och beskref den i sina Novitier. Den är icke med säkerhet

känd utom Sverige.

12. Kammnaten
(Potamogeton pectinatus L.)

är vanligen mycket grenig och slankig, icke sällan ganska lång, mörk-

grön, brun- eller rödaktig; torr svartnar den. Bladen äro mest 1-ner-

viga (äldre och större blad kunna dock bli 3-nerviga), högst ^ linie

breda, vanligen smalare, t. o. m, borstsmala, men 1 eller nära 2 tum

långa, spetsade; de äro icke sällan (på grenar med mycket korta mellan-

leder) tätt och tvåsidigt, liksom kammlikt, knippade. Stiplerna äro vid-

växta bladbasen till en tvåörad slida. Stjelken är nästan trådlik men

seg, trind, hvit. Axet är långt, med vanligen långt åtskilda, 3—4-

blomraiga kransar; skaftet är trådlikt, långt och slankigt. Blommorna

äro brunaktiga. Frukterna äro stora som små ärter, nästan halfrunda

(något månlika), trubbryggade (torra kölade).

Växer i både söt- och saltvatten, särdeles det sednare, allmän

eller temligen allmän i södra och medlersta Sverige, sällsynt i det

norra (Helsingland, Ångermanland, Jemtland). — Blommar i Juli, Aug.

— Omvexlar, isynnerhet i saltvatten, med nästan hårsraala grenar och

blad; axen omvexla tätare och glesare.
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Kamranatea är en välbekant och, ehui'u den kan variera nägot, i

allmänhet lätt igenkänd art, hvilken har en teraligen stor utbredning.

Deu tillhör nämligen nästan hela Europa; vid Neapel, i Lago Averno,

samlade förf. den nästan mogen d. 27 Juni. F. ö. är den anmärkt i

Abyssinien (der den blommar i November), i Caucasien, Siberien och

N. Amerika.

* Potamogelon zosteraceus Fr. liknar Kamnmaien, men har bladeu omkring

liuiebreda och alldeles jemnsmala, 3(— .Vj-uerviga, trubbade :ued udd; dubbelt, tjockare

stjelkar, med upptill vidgade och nedtill nägot sammantryckta mellanleder; axen mycket

glesa, pä utomordentligt långt skaft; hela viixten större, "planta ingens longissiiua".

Enligt Fries' Novitier. -- Växer i Östersjöns vikar och suuJ, siills. (Smaland, norra

Gotland, Södermanland, Roslagen, Ångermanland).

13. Hafsnateo
(Potainogeton inarinus L.)

liknar också i mycket Kammnaten men iir betydligt inindre och spensli-

gare än denna i allmänhet (blommande endast omkring 5 eller 6 tum).

Bladen äro tagelsmala, spetsiga, 1-nerviga. Stjelken är enkel eller kort-

och endast nedtill grenig, och etuedan grenarnas mellanleder vanligen

äro föga utvecklade, bli bladen liksom knippade nedtill och stjelkarue

bara upptill, stäugellika, nästan harsmala. Frukterna äro mer än dub-

belt mindre än Kammnatens, omvändt-äggrundt-klotrunda, torra rynkiga

på ytan. Enligt D:r Hartmans iakttagelser är hela växten alltid, äfven

blommande, under vattenytan.

Växer i eller niira hafvet (till upp i Ångermanland), i Motala-

ström och i Vettern (sälls.). — Blommar i Juli, Aug. — Utbr. Skan-

dinavien, medlersta och södra Kyssland, Skottland, norra Tyskland,

norra Italien, Spanien.

Linné anmärkte först denna art i Gothems-än på Gotland och

beskref den i sin Gotlands-Resa (sid. 221), i hvars register han kallar

den P. Bocconi. Figuren på växten hos denne botanist, hvilken Linné

citerar såsom gruud-synonym, liknar bra växten från Linnés växställe,

på hvilken växt hans beskrifning i Gotlands- Resan, hvilken han alltid

citerar (genom tryckfel står i Fl. Suec. It. W. goth.), också passar in.

På dessa grunder har Fries (i Novitierna) visat att Linnés P. marinus

icke kan vara någon annan än denna (men då Linné i andra upplagan

af Fl. Suec. kallar arten "frequens", tyckes han förblandat den med den

fina saltvattens-formen af P. pectinatus).

Slägtet Potaraogeton har sina största och bäst blommande arter

i söta och lugnare vatten. Men ju mera dessa växter komma nedåt

hafvet, dess mindre utbildade bli blommorna, och tillika omsluta bladen

nederst stjelken såsom slidor, liksom för att bättre utestänga hafsvattnet.
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Sålunda tyckas de sista arterna liksom syfta åt nästa slägte, hvilket

uteslutande tillhör hafvet (Whlnb.).

S. SSuppia L.

Blommor parvisa men högre och lägre på trådlikt fäste, tvåkönade,

2-ståndrade (skenbart 4-kr.appade) och 4-spirade. Blomkalk ingen, om
man icke såsom sådan vill betrakta de två fjällika ståndarsträngarne,

på hvilka, under spetsen, de stora knapprummen sitta, ett på hvar

sida. Stift intet; märke sköldlikt. Frukterna (smånötterna) på långt

och smalt skaft (carpophorum).

De till detta slägte hörande växter äro mångåriga men helt spens-

liga örter med trådlik och grenig, nedtill mest krypande stjelk, ganska

smala, nästan borstlika, vidt-slidade blad (o: Hårnate Fr.) och utur

bladslidorna trådlika blom(ax)skaft, hvilka slutligen bli m. e. m. långa;

bladslidorua bildade af de hinnaktiga, med bladet och sinsemellan hop-

växta stiplerna. De växa uteslutande i hafvet eller dess vatten (ned-

sänkta) och blomma i Juli, Aug. Ruppia maritima L.

Ruppia spiralis (L. herb.) Dum. är något gröfre än de andra;

utan blommor liknar den en liten Karnmnate. Ståndarknapparne äro

smalt-ellipsoidiska (aflånga). Frukterna äggrunda, något sneda, snedt-

uppräta så att spetsen ligger i samma linie med skaftet, som är flera

gånger längre än frukten; det gemensamma fruktskaftet är, isynnerhet

på djupare vatten, ganska långt och m. e. m. skruflikt saramanrulladt.

— Växer sälls. vid hela vestra kusten; vid den östra ändå sällsyntare,

till upp vid Södermanlands kuster. — Utbr. Europas kuster utom Grek-

lands, Turkiets och södra Rysslands.

Ruppia rostellata K. har nästan klotrunda ståudarknappar.

Frukterna äro halfmånlikt äggrunda och mycket snedt spetsade så att

spetsen icke ligger i samma linie som skaftet, hvilket är flera gånger

längre än frukten; det gemensamma fruktskaftet är rakt och kortare än

de enskilda skaften. — Den allmännaste arten både vid vestra och

östra kusten; vid den sednare växer den upp till Gefle. Den är Lin-

nés egentliga R. maritima (Vestg.-Resan 186. Fl. Suec), hvilken han

anmärkte på Orust i Bohuslän d. 17 Juli 1746 ("Denna ört är alldrig

förr än i dag funnen på någon svensk botten"). — Utbr. Europas ku-

ster (utom Rysslands),

Ruppia brachypus Gay liknar föregående art, men är något

glesblndigare och har mera äggrunda ståndarknappar och större, hård-

skaligare och kort skaftade frukter (de enskilda skaften icke eller endast

3—4 gånger längre än frukten), hvilka äro snedt och temligen kort

äggrunda, icke sällan med en smal udd. — Växer sälls. vid vestkusten
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och ännu sällsyntare vid Gotlands och Östergötlands kuster. — Linde-

berg urskiljde denna, dittills endast sydfranska (och venetianska) art, i

södra Bohuslän och norra Halland och meddelade i Botaniska Notiser

för 1858 en uppsats om såväl denna sorn våra andra Ruppier.

Redan Agardh . (Phys. Sällsk. ärsb. 1822) åtskiljde en Ruppia

maritima brevirostris och en R. m. rostrata. Wahlenbekg skildrar och

tecknar i Svensk Botanik X alla tre arterna, ehuru han betraktar dem

såsom endast varieteter. Han anmärker också huru Ruppierua, liksom

andra till utseendet obetydliga liafsväxter, likväl äro vigtiga i naturens

stora hushållning. På hafvet, säger han, ror man icke bland rosor,

såsom på en blomsteräng tillhörande Neckeus område, utan dess mesta

växter förbli nästan alltid under vattenytan, hvarigenom de bli mer

eller mindre ofullkomliga till sin blomnii;g. Och utom med sin sälta

och sina många kräk öfverdrager hafvet alla sina växter med en viss

fetraa (slem), hvarigenom de väsentligen bidraga till det närliggande

landets gödning.

3. KaiinGcItellis^ ]..

Blommor enstaka i eller vid bladvecken, enkönade (sambyggare),

1-ständrade eller (3—)4(—6)-spirade, bara, med endast en liten hinn-

artad, kort och sned slida kring spirblommornas bas. Ståndarsträng

slutligen läng och trådlik; knapprummen kortare än bandet. Stift tyd-

ligt; märke snedt-sköldlikt. Frukterna (smånötterna) på kort eller omärk-

ligt skaft (carpophorum), men sprötade af det varaktiga stiftet, platta.

Detta slägtes arter äro mindre och spensliga, i vattnet ständigt

nedsänkta örter (Vattenservor) med trådlik och grenig, icke sällan

rödaktig, upprat eller (särdeles i grundt vatten) krypande stjelk, vanli-

gen tråd- eller borstsmala, 1-nerviga ("inuti tvåpipiga"), icke sällan nä-

stan kretsvisa (3-) blad; stiplerna hinnartade och sammanväxta till en

enda snärplik. Växa mest i salt vatten och blomma (under vattnet) i

Juli, Aug. eller längre. Zannichellia palustris L.

Zannichellia major Boenn. är i allmänhet större än de andra

arterna, så att bladen kunna bli I linie breda och temligeu lika Sraå-

uatens. Frukterna äro 3—5, smalna något mot basen till ett temligen

otydligt skaft på det korta gemensamma skaftet, och ha m. e. m. tand-

knölig, något hinnaktig rygg. Stiftet är lika långt som halfva frukten

eller längre. — Växer i hafvet eller i vattensamlingar vid hafsstränderna.

Skåne (allm.), Calmar, Gotland (sälls.), Halmstad. — L. beskr. Gotl.

Res. 250 (allestädes i stenbrott-groparna vid Grötlingbo)? — Utbr.

nästan hela Europa.
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* Zaniiichellia Roscnii Wallm. Frukterna tandade i bada kanterna och pä

sidorna knottriga. Stiftet kortare än halfva frukten. — Växer i hafvet vid Gotland,

sälls. (Wallm. beskr. i Botan. Notiser 1840).

Zannichellia pedicellata Fr. Frukterna vanligen 3—4, jemn-

breda, trubbiga i båda ändarne, tydligt skaftade på det likaledes tyd-

liga gemensamma skaftet (skaften nära lika långa sora frukten); deras

rygg hinnkantad och tandad. Stiftet nästan lika långt som frukten. —
Växer i Östersjön (icke anmärkt nordligare än Nora socken i Ånger-

manland) och vid Skånes vestkust. — Bestämd såsom egen art i Fr.

Mänt. I (Z. palustris |3 Whlnb.). — Utbr. Europa utom det allra nord-

ligaste och Grekland, Turkiet, södra Ryssland m. ra.

Zannichellia polycarpa Nolte. Frukterna vanligen 4—6,

mindre än de andra arternas och något krökta (nyraänlika), oskaftade

på otydligt eller helt kort gemensamt skaft; ryggen något hinnaktig,

m. o. m. tandad; basen trubbig. Stiftet är nära fyra gånger kortare

än frukten. — Växer mest i eller nära hafvet, till Hernösand och Nora

socken i Ångermanland, men också i sött vatten, vattengropar o. d.

(Vestergötland i Mellby socken; Kungsör, Thorshälla; Upsala, Vassunda).

— Fries upptäckte arten som svensk "in mari baltico et Hallandise

ad Falkenberg" (Nov. Mänt. 1). — Utbr. Skandinavien, Holstein.

Utom den sista arten (och Z. Rosenii), som är endast nordisk,

ha Zannichellierna en stor utbredning. Vi ha redan nämnt huru långt

deras område inom Europa sträcker sig mot norden; mot södern går

det ända till Malta, der förf. i medl. Febr. 1844 samlade blommande

Z. major (den växte der i sötvattensgropar). Utom Europa äro de

anmärkta i Caucasien, vestra och södra Siberien, Algerien, Egypten, på

Canariöarne och (enl. Hook.) i nordvestra Amerika.

4. Zostera L.

Blommor tvåradiga pä en tunn och jemnbred "kolf", som är inne-

sluten inom ett alldeles bladlikt hölsters längs midten uppsprickande

slida, utan blomkalk, eambyggare, skiftevis 1-ståndrade eller 1-spirade.

Ståndarsträng nästan omärklig (vidväxt); knappen 1-ruraraig, med tra-

digt mjöl ("pollen confervoideum"). Stift tydligt; märken 2, smalt-

trådlika. Frukterna fastade snedt (under spetsen, nästan hängande).

1. Bandlingen
(Zostera marina L.).

En mångårig, vanligen åtminstone alnslång men stundom nära 3

alnars, nästan gräslik ört (o: Sjögräs, Ölänn. Gräsja) med smala,

sammantryckta och ledade stjelkar eller grenar och 5—15 tum långa,
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omkring 2 linier breda, jemnsmala, nästan bandlika, rundadt-trubbiga,

mörkt-olivgröna, 3-nerviga, helslidade blad (c: Bandtång). Stjelken kry-

per eller slår rötter nedtill; upptill är den grenig och bladrik. Hölster-

bladen äro kortare än de andra och ha en omkring 2 tums eller längre

remna nedtill framför den nästan lika långa blorakolfven, som har ett

upptill bredare skaft; hölstret är lika bredt som hela bladet och jemn-

smalt. Blommorna (ståndare och spiror) äro omkring 20, båda slagen

nästan lika många. Ståndarknapparne äro aflånga (i början tryckta till

spirorna). Frukterna äro ellipsoidiska, strimmiga, linielånga.

Växer i hafvet nära stränderna och alltid under vattnet, helst på

djupare sandbotten, upp till Stockholms-skären, allm. — Blommar i Juli,

Aug. — Förekommer icke sällan mindre, med endast liniebreda, nästan

1-nerviga blad och längre, nedtill mycket smalt kolfskaft (o: Z. angu-

stifolia Horn.). — Utbr. nästan alla Europas kuster.

Bandlingen eller Bandtången är en mycket sällskaplig växt och

bildar på hafsbottnen, vid stränderna, helst på mera skyddade ställen

såsom i vikar och sund, mellan klippor och holmar, riktiga under-^

vattensängar, deri fisk, snäckor och maskar m. fl. ha sitt tillhåll, söka

sin näring eller lägga sina ägg. Sålunda blir den ganska vigtig i na-

turens hushållning, men saknar icke heller värde i vår. Färsk (helst

förrälld) ätes den af kreaturen, hvilka äfven äta den gerna om vintern

torkad och blandad med hö eller halm. Der den finnes i tillräcklig

mängd, kan den användas såsom en temligeu god gödsel, men bör ligga

ett år i hög innan den begagnas. Torkad kan den nyttjas till strö un-

der kreaturen. Då Bandlingen en längre tid legat utsatt för sol och

vind, hvitnar den (sådan ser man den ofta ligga uppkastad på strän-

derna), blir mjuk och lätt och kan, åtminstone hellre än hö, nyttjas

till stoppning i sängkläder. Till inpackning, isynnerhet af glas och

porslin, är den också ganska användbar; likaså till stoppning eller tät-

ning i träväggar i stället för mossa.

Under sin Vestgöta-resa bestämde Linné i Marstrand (Vestg.-Res.

167) Zostera-slägtets kännetecken och dess rätta plats i systemet enligt

denna art, hvilken växt, såsom han säger, "aldrig af någon botanico

systematico blifvit satt i det ljus hon bör". De gamle botanisterna

räknade växten till Algae och ännu i L. Fl. Suec. ed. I upptages den

bland dessa. — I Blekinge lärer den kallas Kåve(d?).

* Zostera miuor Nolte är tili alla delar mycket mindre än den vanliga Band-

lingen, med knappt 1/2 linie breda och merendels endast omkring 2 eller 3 tum långa

blad. Hölstret blir slutligen bredare än bladet och nästan lansettlikt. Frukterna äro

släta. — Väser pä grundare hafsbotteu vid södra Bohusläns kuster.
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XCIII. TYPBACEJ.

1, Typha L.

Blommorna i långa, mycket täta ax, spirblommornas alldeles trindt,

(valslikt). Blomkalk hårlik. Ståndare vanligen 2—4-brödrade och lik-

nande ensamma, upptill 2—4-greniga. Stiftet långt och hårsmalt.

Frukten mycket liten men långt skaftad; skalets ytterlager ganska tunut,

slutligen lossnande och remnande på ena sidan. — Högväxta (2—

3

alnars) och ansenliga, mångåriga örter med stark, läng- och smalbladig

rotstock samt trind, rak och upprat, enkel och oledad stängel, som

slutar i det under blomningen gulaktiga ståndaraxet (eller -axen) och

under detta omslutes med (är liksom trädd igenom) det bruna och

släta, nästan klädesartade spirblomaxet (o: Narrkolvar).

1. Bredkabben
(Typha latifolia L.)

har nästan svärdlikt jemnsmala, icke sällan nära tumsbreda blad och

omkring 3 tum långt ståndarax, hvilket är alldeles närmadt intill det

något längre, slutligen merendels nästan tumstjocka och svartbruna spir-

axet. Blommorna äro skärmlösa. Slåndarsträngarna bli slutligen 2—

4

gånger längre än knapparne. Märkena äro snedt-lansettlikt-äggrunda,

hvarigenora axets ("kolfvens") yta blir liksom fjällig.

Växer helst i smärre insjöar, dyiga träsk och mossar, vid åbräddar

o. d., i södra och medlersta Sverige till upp i Vestmanlaud och Helsing-

land, men mest i de östra landskaperna och Skåne. — Blommar i

Juli. — Omvexlar till bladens bredd och axens tjocklek. — Utbr. nä-

stan hela Europa; Algerien, Caucasien, Siberien, N. Amerika (och Nya

Zeeland).

Tunnbindare nyttja Bredkabbens torkade blad att lägga i fogarne

på kärl för att få dem vattentäta. Af desamma kunna ock mattor o.

d. flätas eller bindas. Färska ätas bladen af kor. — För sina stora,

svartbruna kolfvar erhåller växten benämningen Krutläskare. "Krut-

läskare kallade folket ej obeqvämligen den bekante Typha 772, ty han

liknar det instrument, med hvilket man läskar stycken" (L. vestg.-resa).

2. Smalkabben
(Typha angustif«tlia L.)

har alldeles jemnsmala, under något kullriga och nedtill rännlika, endast

2—3 linier breda blad, nära 4 tum långt ståndarax och nära 5 tum

långt men knappt \ tum bredt, rödbrunt spirax; de båda axen äro

hvarandra knappt närmare än 1 tum. Blommorna ha små, smalt-spad-
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lika skärtnar. Ståndarsträngaine äro korta, slutligen eudast | gång

längre än knapparne. Märkena äro smalt-jeninbreda och trådlikt-syl-

spetsade, hvarigenom axets ("kolfvens") yta blir liksom tradig. — Rot-

tågorna äro länga och starka, hvita, med utspärrade rottrådar.

Växer i och vid insjöar, åar och andra sötvatten med dy- eller

gyttjebotten, i södra och medlersta Sverige till Helsingland, Vestman-

land och Verraland, mest i kustlandskaperna och på yngre bergarter

(saknas likväl på Gotland). — Blommar i Juli. — Utbr. nästan hela

Europa; i Caucasien, Siberien o. a.; så anmärkte Humboldt och BoN-

PLAND den i Tacarigua- (Valencia-)sjön i Columbia.

Smalkabbens lindrigt torkade blad kunna snos till band om sädes-

kärfvar o. d. — Båda arterna, men isynnerhet den första, kallas icke

sällan, för sina under fröspridningen liksom duniga ax, Kasdun, Kavel-

dun eller Dunstockar, Skän. Dunmänner. Detta dun kan nyttjas

till stoppning i dynor och bolster, helst blandadt med vanligt dun eme-

dan det annars klumpar sig. Man har också försökt det till spanad,

men det bör då blandas med åtminstone lika mycket bomull. Rot-

stocken lärer kunna användas såsom nödbrödsämne.

Typhae äro bland de vattenväxter, som genom sin talrikhet bilda

ett väsentligt drag i sceneriet kring våra grundare vatten. Deras starka,

mycket greniga rotstock skjuter talrika skott och blad, hvilka bilda täta

dungar. De raka, oledade stänglarna med sina kolfvar bidraga också att

åstadkomma en ganska egendomlig typ. — I deras båda blomax har

man räknat omkring 200000 blommor. Också är pollen så ymnigt att

det ibland nästan täcker både blad och vatten.

I sin Flora Suecicas första upplaga upptager Linné blott en

Typha. Det var först under sin skånska resa (1749), som han vid

Malmö granskade och åtskiljde de båda arterna (Skåne-Resan 198).

3. Sparkan iu na ]j.

Blommorna i klotrunda ax (huvuden). Blomkalk af 3—6 små

fjäll. Ståndarne mest tre inom lika många fjäll, fria. Stiftet kort eller

något långt. Frukten oskaftad; skalets ytterlager svarapigt, det inre

hårdt. — Mångåriga örter med smala, jemnbreda, nederst slidade blad

och trind, enkel eller grenig, bladig stjelk, som upptill är glest besatt

med blomklot; de öfre blomkloten med ståndare, gula.

1. Kantvassen
(Sparganium raraosum Huds. — Sparganium erectuni a L.)

är mörkgrön, vanligen alnshög eller högre, ända till 2 alnar, upprat,

upptill grenig, och har nästan uppräta och raka blad, hvilka, isynnerhet
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rotbladen, äro nedtill hvasst trekantiga och upptill nästan svärdlika

(o: Treegga, Kantgräs, Nerik. Svärdgräs eller Sparrgräs); de

nedre bladens slidor äro violettröda nedtill. Blomkloten äro åtskilda,

ståndarbloramornas mycket talrikare och mindre än spirblommornas samt

mera närmade till hvarandra. Märket är lansettlikt-jeranbredt. Fruktens

spröt är 3 eller 4 gånger kortare än kroppen. Fruktkloten äro större

än nötter och liksom taggiga genom spröteu (o: Igelkuoppar).

Växer i åar, bäckar och diken, pä gyttjiga sjöstränder, vid träsk

och andra vattensamlingar, i södra och medlersta Sverige till Helsing-

land och upp i Dalarne (och på ett ställe i Ångermanland). — Blom-

mar i Juli, Aug. — Utbr. nästan hela Europa; Algerien, Caucasieo,

Siberien.

Genom sina krypande och sega rötter binder Kantvassen och ger

stadga åt de dyiga ställen, der den bäst trifves. Men den uppgrundar

också lätt dammar och diken medelst sin starka rotbildning. — Enligt

Schnizleins undersökningar har växten i stjelk, blad och blomgrenar m.

m. talrika celler, som innehålla knippen af 20

—

30 kalkartade kristall-

nålar. — Redan i Bauhins Pinax (1623) upptages Kantvassen såsoai

Sparganium ramosum, och redan Bromelii Chloris Gothica (1694) åt-

skiljer denna och nästa art.

2. Pölvassen
(Sparganium siinplex Huds. — Sparganium erectura ^ L.)

är också upprat och liknar till bladen Kantvassen, men blir endast om-

kring 10 eller 12 tum hög och enkel; dessutom är den smalbladigare

och mindre stadig än Kantvassen, med alla blomkloten under blomnin-

gen nästan lika stora; ståndarblomkloten endast 3— 6. Märket är

jemnbredt och spetsadt. Fruktkloten äro mindre än Kantvassens, men

bilda mera "taggiga" Igelkuoppar; spröteu äro nemligen nästan lika

långa som sjelfva frukten. — Roten består af långa, hvita trådar, hvilka

äro besatta med talrika småtrådar.

Växer i åar och bäckar, men helst i kärr, polar och andra stilla-

stående vatten, på lerbotten, till ända upp i Pite-Lappmark, men i

nordligaste Sverige anmärkt endast på några spridda ställen. — Blom-

mar i Juli, Aug. — Utbr. Europa (utom Italiens öar, Grekland, Tur-

kiet); Siberien, Kamtschatka, jN. Amerika.

Pölvassen uppträder, liksom Kantvassen, vanligen med talrika stånd

i och vid grundare, stilla vatten, der båda bilda en egendomlig typ,

i sina fruktklot påminnande något om Pandanerna eller Platanerna (o:

Platanaria s. Butomon Dod. 1583).
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* Sparganium fluitans Fr., som har trekantiga blad och tätt närmade bloru-

klot (vanligen blott ett enda ständarbloni-), iir anmärkt mesi i Ume-Lappmark, i Ånger-

manland, Helsingland, Gestrikland, Dalarne och Vestmanland. Fr. Fl. Hall. och Summa II.

3. Flotagräset
(Sparganiuni natans L.)

flyter med icke sällan nära 3 alnar lång men helt smal stjelk och lika-

ledes ofta ganska långa men endast 1—2 linier breda, klargröna, platta

och gräslika blad, hvilka ligga utsträckta på vattenytan och ibland nä-

stan alldeles täcka den. Bloraklotställningen är merendels något grenig.

Ståndarblomkloten äro omkring 5— 10. Fruktkloten äro icke mycket

större än ärter. Frukterna långt skaftade och sprötade.

Växer i insjöar och träsk i norra och medlersta Sverige samt nrid

till Småland och norra Skåne. — Blommar i Juli, Aug. — Utbr. norra

Europa, Siberien, Island, N. Amerika (Fr.).

Denna art är en bland de märkligare vä.\ter, som tillhöra norden.

Liksom ett flytande gräs (hvadan allmogens benämning Flotagräs) växer

den i våra bergs- och skogssjöar, vanligen ' på djupt, ända till 2 fam-

nars, vatten, "utanför Säfgården och Neckrosornas lugna gördel", sträc-

kande ut sina stjelkar så mycket att den kan utveckla sina blommor pä

vattnets yta. En egentligen nordisk art, var den alldeles obekant för

botanisterna tills Linné beskrifvit den honom sedan hans barndom i

Småland välbekanta växten (i Flora Lapponica). Han berättar dervid

huru han såsom gosse ofta med största beundran betraktat den "in

amoenissimo isto natali loco et Florae ipsius sede", der den växte i

sjön Möckeln, längre ut på djupet än någon annan Fanerogam; han

nämner också de vigtigaste andra växter och den ordning de sinsemellan

iakttaga från bokskogen ända ut i sjön. Under sommaren, säger han

vidare, täcka Flotagräsets blad, behagligt att skåda, vattnet liksom med

en grön duk (linteo), som åtminstone vid svagare blåst knappt tillåter

några vågor att uppröra ytan. Fiskaren värderar mycket de vatten,

som äro täckta med Flotagräs, emedan de äro fiskrika (under växtens

skugga och i dess lugnvatten håller sig fisken gerna: L. Suec), och

oxen, kon och hästen äta hellre Flotagräset än annat gräs, hvadan

ordspråket: lefva som ko i Flotagräs.

Oaktadt således Linné både tydligt beskrifvit detta sitt ursprung-

liga Sparganium natans och lemnat för dess bestämmande vigtiga upp-

lysningar, > har arten ändå varit mycket misskänd, så att man vanligen

sökt den dels i nästa art, dels och mest i Igelvassen (Sparg. minimum).

Genom Fries (Bot. Not. 1849, Summa II) är den numera lyckligen

återställd, man kunde nästan säga återvunnen, åt vår Flora såsom ett
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blaiui dess egendomligare alster. Jfr också Th. Fries' uppsats i Bota-

uiska Motiser för 1857.

* Sparganiuni affiue Schiiitz. liknar till växsätt Flotagräset, men är kortare

och något bredbladigare, enkel, med eiidasi I

—

2 slandarbloniklot. Tillhör mera Lapp-

land och fjell- eller bergstrakter, men fir auniiirkt iinda ned till Småland, Vermland och

Bohuslän. F. ö. tagas enklare stånd af Flotagräset gerna för denna.

* hnarganium oligocarpon Angstr. är endast 5— 10 tnm, enkel och platt-

bladig, med 1 — 2 ståudarbloraklot och 3—4 fruktklot, men i hvarje sådant utbildas en-

dast några fa frukter; stjelkbladen äro korta, men rotbladen längre och flyta vanligen.

—

Väser sällsynt i Ume-Lappmark. i .Temtiand och Ångermanland, och är likaledes anmärkt

på några ställen i medlersta Sverige. — Axgströji uppläckte denna art vid Lycksele

och bestämde den i Botaniska Notiser för 185.3.

4. Igelvassen
(Sparganium sninimnni F.. — Sparganiiiin natans |3 L. suec.)

är blekgrön, med enkel, 5—10 turas stjelk, som är ju längre desto

svagare ocli höjdare; på uttorkade ställen blir den icke sällan endast

2—3 tum, nästan upprat och rak. Bladen äro platta och trubbiga,

helt smala; de oravexla efter växstället längre och flytande ellcv kortare

och uppräta. Ståndarblomklotet ensamt. Fruktklot 2—3. Frukterna

äro nästan oskaftade och sprötlösa eller kort sprötade.

Växer vid sötvattenssträuder, i kärr, diken eller andra grundare

vatten, till ända upp i Pite-Lappmark och Vesterbotten, teraligen all-

män utom vid vestkustcn (men saknas på Gotland). — Blommar i Juli,

Aug. — Uthr. nästan endast uorra och medlersta Europa.

De gamle botanisterna voro icke obekanta med denna växt och

den upptages redan i Bauhins Pinax (1623) såsom Sparganium mini-

mum. Olyckligtvis ställde Linné den i Flora Suecica såsom varietet

under S. natans, hvarigenom en blandad och derigenom misskänd art

uppkom. Genom att (i Summa II) frånskilja denna varietet såsom en

egen, helt visst berättigad, art, återställde Fries äfven S. natans i dess

ursprungliga renhet.

* Sparganium hyperioreum Laest. viixer i Lappland, Herjcdalen och Ånger-

manland; i Helsiugland i Fäi'ila. LffiST.\Dius bestämde dei:ua art i Bihanget till Vet.

Ak. Botaniska Årsberättelse för 1850 (= S. natans Whlnb. Lapp).

Länge upptogos i våra svenska Floror endast tre Sparganium-

arter, och man trodde väl i allmänhet att detta slägte vore hos oss

tillräckligt undersökt och utredt. Men vid sednare botanisters närmare

undersökningar har det visat sig att vårt på kärr och vatten — dessa

växters hemvist — rika land ägde, isynnerhet i sina nordliga delar,

flera egendomliga och hittills obekanta arter (vi ha ofvan nämnt både

dem och deras upptäckare), så att Hartman i sin Handboks 6:e upp-
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laga (1854) kunde upptaga hela 7 Spargacier. Fries, LsesTADius, Th.

Fries, Ångström och Beurling meddelade i Botaniska Notiser o. a.

dels dessa sina undersökningars resiiltater dels sina olika åsigter rörande

Sparganiura-arternas uppställning och bästa anordning.

XCIV. CYPERÅCE^.
(Halfgräs).

1. CYPERE^.

Blommorna tvåkönade, deras skärmar tvåsidigt tegeilagda (o: axen

platta).

a. Cyperus L.

Axen mångblommiga; alla skärmarne blombärande eller endast de

1—3 nedersta tomma. Kalkborst inga. Märken 2 eller 3. Nöten

2- eller 3-kantig.

1. Cypergräset
(Cyperns fuscus L.).

Ettårigt, omkring fingerhögt (3—5 tum), med trekantiga, enstaka

eller vanligen tuvade, endast nedtill bladiga strån. Blad och skärm-

blad äro platta men föga mer än liniebreda. Skärmbladen äro 2—3,

längre än blomställningen och det ena mycket längre än det eller de

andra. Axen, hvilka äro jemnbredt-lansettlika, omkring | linie breda

och icke 2 linier långa, bilda rundade gyttringar, och dessa sitta icke

sällan två eller tre tillsammans. Blomskärmarne äro svartbruua utom

medelnerven, som är grönaktig och bildar en kort spets. Ständarne

äro 2. Märkena 3. Nöten är oval, trekantig.

Växer vid kärr och på uttorkade stränder i Skåne (mest vid

Råbelöfs- och Krageholms-sjöarne) och på Gotland i Vamlingbo, säll-

synt och visande sig endast under varma och torra somrar. — Blom-

mar i Juli, Aug. — Utbr. nästan hela Europa; Algerien, Egypten,

Caucasien, södra Siberien.

Agardh anmärkte först Cypergräset vid Koslätt i Skåne (Ret^.

suppl. prodr. 1809); Wallman fann det på Gotland.

IS. Sclkoenus (L.).

Axen 2—4-blommiga; de nedersta skärmarne tomma. Kalkborst

(1—)3—6 eller inga. Märken 3. Nöten 3-kantig. — Mångåriga och
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tuviga, med ganska smala, räiinlika blad; axen bilda enstaka, täta, mest

2-skärmade gyttiingar i de trinda, bladlösa stråens topp.

1. Knappaghen
(Schoenus nigricans L.)

bildar bladiga tuvor med glänsande-svartbruna slidor och vanligen 10

—15 tura höga strån; bladen äro omkring dubbelt kortare än stråen.

Axgyttringarne, hvilka mest bestå af 5—8, nästan svarta, glänsande ax,

äro äggrunda eller rundade; deras yttre skärmblad är mycket längre

än axen. Kalkborsten äro helt små eller saknas alldeles.

Växer i kärr på Gotland (teraligen allmän i Aghkärren) och

Öland (Högby socken). — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. nästan hela

Europa; Algerien, Caucasien, Orienten (t. ex. berget Sinai).

Linné upptäckte Knappaghen, såsom svensk, vid Gammelgarn på

Gotland (4 Juli 1741) och beskref den i sin Gotlands-Resa sid. 234

och sedan i Flora Suecica. Swartz skildrar och tecknar växten i

Svensk Botanik VIII.

2. ÅxagheD
(Schoenus ferrugineus L.)

är mindre bladig och vanligen lägre än Knappaghen, med svagare, icke

sällan knappt trådsmala strån, hvilka äro mycket längre än bladen.

Slidor och axgyttringar äro glänsande mörkbruna; de seduare elliptiska

och bestå af endast 2—4 ax. Det yttre skärmbladet är endast något

längre än axen. Kalkborsten äro 3—5 och lika långa som eller längre

än nöten.

Växer i kärr, mest på Gotland, mindre i Skåne och sällsynt eller

alldeles icke i de andra landskaperna upp till Jemtland och Vester-

botten. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. norra, medlersta och östra

Europa.

Säkerligen anmärkte Linné också denna art på Gotland (ehuru

han icke nämner den i sin Gotlands-Resa), emedan han i sin Flora

Suecica upptager den endast för nämnde ö och säger att den växer

tillsammans med föregående art. Han beskrifver den likaledes och på-

visar dess olikhet med och skillnad från den nyssnämnde.

2. SCIRPE^.

Blommorna tvåkönade, deras skärmar allsidigt tegellagda (o: axen

trinda).
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3. ClasHuni P. Br.

Axen 1—2-bloramiga; de mesta skärmanie tomma. Kalkborst

in2:a. Ståndare 2. Märken 2—3. Nöten nästan trind, spetsad; dess

skal biirdt och skört, löst omslutande kärnan.

1. Åghen
(Cladium Mariscus Bi-. — Sclioenus Mariscus L.).

En mångårig, hård och styf växt, som icke sällan blir 2 al-

nar hög. Strået är starkt och tydligt ledadt, stadigt, blodigt, trindt,

nedtill tjockt som en svanpemia. Bladen äro långa, kölade, nedtill om-

kring 3 linier breda, men smalna mycket uppåt; i kanterna och på

kölen ha de små men talrika och nästan tagglika tänder, och bli der-

igenom skärande hvassa. Axen äro bruna, små men talrika, knippade.

Axknipporna bilda nästan vippor dels i toppen dels ur bladveck, så att

hela den sammansatta axställningen vanligen blir öfver fotslång.

Växer i kärr och mossar pä Gotland (allm.) och norra Oland, i

Skåne (sälls.), Blekinge (Mörrum) och Småland (ett par ställen); i Oster-

och Västergötland. — Blommar i Juli, Aug. — Utbr. nästan alla Eu-

ropas länder; Algerien, Canariöarne, Caucasien, södra Siberien. — I

det sydligaste Europa (t. ex. Sicilien) blommar Agheu redan i Maj, Juni.

Aghen är ganska allmän på Gotland, men botanisterna kände lik-

väl icke att den växte inom Sveriges område, förr än Linn k under sin

resa 1741 anmärkte den jemte många andra för Gotland och Oland

mer eller mindre egna växter. Han såg den först (25 Juni) i myren

vid Luraraelunds kyrka och beskref den redan i sin Gotlands-Resa (170,

245), der han med hänsyn till växtens utmärktaste kännetecken kallade

den Schoenus foliis margine dorsoque aculeatis. Sedermera antog han

till artnamn Hallers benämning på växten: Mariscus. Linné omtalar

också huru bönderna pä Gotland mycket brukade att täcka sina tak

med Agh i stället för med halm, och att växten på Oland kallades

Ahm (Agh eller Agm Whlnb.). Ännu i dag är Aghen mest känd för

denna sin användbarhet. En väl lagd takbetäckning af Agh är ganska

varaktig och bättre än en sådan af halm.

ffl. MSayncSao^lsora Va hl.

Axen 2—4-blomraiga; de nedre skärmarne mindre, endast de ne-

dersta tomma. Kalkborst 3— 12, korta. Ståndare 3 eller 2. Märken

2. Nöten linslikt-plattad, krönt med stiftets varaktiga, kägellika, till

nöten ledade bas. — Mångåriga växter med bladigt strå, mycket smala

blad och skärmadt knippade ax i toppen och från de öfre bladvecken.
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1. Hvitaghen
(Rhynchospora alba Vahl. — Schoenus alLus L.)

är temligen blåaktigt grön och har 5— 10 tura höga, trekantiga, mer-

endels något tiivade strån (nästan tradig rot), kölade blad, samt hvita

eller hvitgula, slutligen blekbruna ax. Kalkborsteu äro omkring 10,

nästan lika långa som nöten, besatta med små, nedåt riktade taggar.

Ståndarue 2.

Växer i djupa kärr och mossar, ända upp till södra Lappmarken.

— Blommar mest i Juni eller Juli. — Utbr. Europa uiidant. Grekland,

Turkiet, södra Italien och italienska öarua, Portugal; i södra Siberieii.

2. Brunaghen
(Rhynchospora fusca R. 8. — Schoenus fuscus L.)

är mera gulaktigt grön, stadigare men vanligen endast 3—5 tura hög,

och har spriddare strån (krypande rotstock), rännlika blad och bruna

ax, större än Hvitaghens. Kalkborsten äro mest 3(—6), nära dubbelt

längre än nöten, besatta med små, uppåt riktade taggai". Ståndarne 3.

Märkena långa.

Växer i djupare kärr och mossar, på kärrängar, upp till Gestrik-

land och Dalarne. — Blommar i Juni. — Utbr. medlersta Europa,

sydligare Skandinavien. England, Irland, Lombardiet, Siebenbiirgen.

Först beskrifven och upptagen som svensk i Linnés Species ed.

II (tillag, till andra delen). I Ehrharts Beiträge (1788) uppräknas

Brunaghen bland Jumkils-växterna.

S. S€»Ifi"j»BBa L.

Axen 3—mångblommiga; de nedre skärmarna större, alla blom-

bärande eller de 1—2 nedersta tomma. Kalkborst korta eller inga.

Märken vanligen 3.

a. Scirpus Br. Stiftets bas icke ledad. Kalkborst vanligen

(3—)6. — Mångåriga arter.

*) Axen i knippvippa, m. e. m. talrika. — Eotstocken krypande.

1. Skogssäven
(Scirpus silvaticus L.)

är 2—3 fot hög, vackert ljusgrön, och har bladigt, trubbkantigt strå,

långa, 3—4 linier breda, nästan platta blad och ganska talrika, små

och mörkgröna ax, hvilkas knippor bilda en bred och mycket samman-

satt ställning med stört, bladigt svepe. Blomskärmarue ha blekgrön

Nyman. Sv. Fanerog. II. *"
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medelnerv; de nedersta äro spetsiga, de andra trubbiga med en kort

udd. Kalkborsten äro längre än den trekantiga nöten.

Växer på våta ställen i skogar eller vid skogskanter, på gräsrika

stränder och kärrängar, eller i diken, upp till Ångermanland och Vester-

botten. — Blommar i Juni, Juli (och Aug.). — Utbr. Europa (undant.

Portugal och nästan hela Spanien, Italiens öar och Grekland); Canca-

sien, Siberien, N. Amerika.

Skogssäven sällskapar gerna med Göklysan och Elggräset, och dess

rika axknippen bryta sig ganska bra mot den seduares veckade blad

och den förras röda blommor. Den är den vackraste bland Säf-arterna,

teraligen liknande någon större Cyperus (o: Cyperus gramiueus Bauh.

1650). — Växten kan nyttjas till taktäckning.

2. Hafssäven
(Scirpus maritinius L.)

är vanligen omkring alnshög och har hvasst-trekantigt, bladigt strå,

långa, platta, nära 1| linie breda, blad och bruna, stora, ^—| tum

långa men icke talrika ax; svepet är bladlikt men mycket mindre än

bladen. Blomskärmarne äro spetsigt-urnupna med en udd i inskärningen

(o: treuddiga). Kalkborsten äro kortare än den trubbigt-trekantiga (nä-

stan halftrinda) nöten.

Växer på hafsstränderna eller stundom på kärrmarker invid dem,

till Gestrikland. — Blommar i Juli, Aug.; mognar i Sept. — Utbr.

Europa, Norra Afrika, Canariöarue; Arabien, Caucasien, Siberien, N.

Amerika; Nya Zeeland.

Hafssävens rotstock är söt och kan torkas och malas till mjöl,

som lemnar ett icke osmakligt bröd eller på annat sätt kan användas

såsom näringsämne under dyr tid. Strån och blad kunna nyttjas att

täcka tak med, eller kunna mattor flätas deraf, och äfven såsom bo-

skapsfoder är växten icke att förakta.

3. Sjösäven
(Scirpus lacustris L.)

har mörkgröna, alldeles trinda, släta, vanligen 2—3 alnars eller högre

strån, nederst omslutna med några hinnaktiga, svartbruna slidor, b vilka

vanligen ha ett eller annat kort (3—5 tums), tunnt, smalt och spet-

sadt blad; annars äro stråen bladlösa. Axen äro temligen talrika (10

30), rostbruna, dels enstaka dels närmade två eller tre. Axställnin-

gen har två skärmblad, af hvilka det nedre är mycket längre och upp-

rätt, så att hela axställniugen blir vänd åt en sida. Blomskärmarne
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äro spetsigt urnupna med en udd i urskäniingen ; kanten är sargad och

hårig. Nöten är vanligen trubbigt-trekantig.

Växer yranig vid renare sötvattens stränder, helst i mindre sjöar,

i lugnare vikar o. d., i sjelfva vattnet. Vid kusterna bildar den en

underart, som vanligen har lägre och spädare, blåaktigare strån, mör-

kare, mera gyttrade ax, mest 2 märken och plattare nöt (o: S. Taber-

njemontani Gm., S. glaucus Sm.). — Blommar bäst i Juli; mognar i

Sept., Oct. — Utbr. hela Europa; Caucasien, Siberien ; Barbariet; Is-

land, Canada, Förenta Staterna (och Nya Zeeland).

Sjösäven, hvilken också kallas Kolvass, är en bland våra högsta

örter. Den växer gerna der vattnet är sä djupt, att det icke kan

bottenfrysa, och den uppträder vanligen sä talrikt och i så täta massor

att den bildar på vattnet riktiga små skogar, i hvilka vinden leker då

den under sin gång kröker den böjliga Säven, med hvars mörka strån

Svärdsliljan gerna blandar några lysande gula blommor. — Växten kan

nyttjas till taktäckning i stället för halm och den lemnar också ett,

ehuru dåligt och endast för geten och svinet någorlunda begärligt,

foder. Likväl kunna också de andra kreaturen äta den, isynnerhet som

ung. Stråets märg skall, torkad och målen, lemna ett visserligen torrt

men hvitt och icke osmakligt nödbröd. Till gröfre mattor o. d. äro

Sjösävens strån också tjenliga, liksom tunnbindare kunna använda dem
till kärls tätning. — Stundom alstrar rotstocken, i stället för strån,

jemnsmala, kölade och spetsade blad, hvilka flyta på vattnet och kunna

bli ganska långa.

**) Axen tvåradigt ordnade till enstaka, sammansatta toppax.

Märken 2. (Blysmus Panz.).

4. Plattsäven eiier Flatingen
(Scirpus com pressus P.)

har teraligen smalt och vanligen endast några (3—5) tum högt, nästan

trindt (otydligt och trubbigt trekantigt), icke sällan krökt, nedtill bla-

digt strå. Rotstocken kryper och alstrar skott. Bladen äro något bre-

dare än strået, nästan platta. Axet består af omkring 8 eller 10,

6—8-blommiga småax och är alldeles platt, rostbrunt, omkring | tura

långt; det har merendels ett längre skärmblad. Kalkborsten äro var-

aktiga och längre än den linslikt-plattade, glänsande nöten.

Växer på öppna, helst något fuktiga, ängar och betesmarker, på
gärden, vid vägar och diken, upp till Gestrikland och Dalarne. —
Blommar i Juni (och Juli). — Utbr. norra, medlersta och östra Eu-

ropa, Brittanien, Italien (utom öarne); Caucasien, södra Siberien.
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Det synes som om Plattsäven varit en bland de växter, åt hvilka

Linné egnade en teraligen ringa uppmärksamhet. Båda upplagorna af

hans Flora Suecica upptaga för densamma blott ett enda växställe:

kärren mellan Börstel kyrka och skogsängen (i Eoslagen), och i båda

är den beskrifven såsom en Carex (uliginosa). Under sitt vistande i

Upsala (1773—76) anmärkte Ehrhart att denua Carex uliginosa vore

samma växt som Schoenus compressus L., och han berättar också (i

Beiträge V) huru LiNNi; mottog denna anmärkning. E.etzius fann

Plattsäven vid Stockholm, på Djurgården, nära kruthuset n:o 5 (Obser-

vationes, 1779); i Vet. Ak. Hand). 1793 behandlar han växtens hi-

storia och säger sig af Smith uudervists om att Carex chordorhiza

ligger i Linnés herbarium såsom C. uliginosa Sp. Pl. men icke Fl.

Suec, hvilken sednare är denna växt (Plattsäven). Afzelius beskrifver

Plattsäven utförligt i Vet. Ak. Handl. för 1787 och omtalar huru den

varierar, men säger att den torde rättast höra till Carex: såsom väx-

ställen anför han: Vestergötland (Afz.), Gratis socken i Upland (Ach.),

Upsala (Afz.). Liljeblad faun, 1788, på Linnés växställe Börstel att

Plattsäven på sänka kärret hade "flores androgyni", men annars var

densamma; sedan annorstädes att den på torrare ställen mera liknade

Schoenus, men på våtare Carex.

* Scirpus rufus Schrad. liknar Plattsäpen, men har rakare, alldeles trindt strå,

smalare, mycket rännlika Inästan hoprullade) blad, samt mindre, mörkare och mera röd-

aktigt, vanligen nästan skärmlöst ax; småaxen 2—5-blommiga, skärmade; kalkborsl inga

eller flyktiga och kortare än den platt-halftrinda, glan.=lösa nöten, som" är större än

förestående arts. — Växer pä Lafsstränderna eller på strandängar vid kusten, till upp i

Roslagen.

***) Axen enkla och enstaka, bara.

5. Tagelsäven
(Scirpus paiicifloriis Licrhtf.)

har bladlösa, men vid basen slidade, trinda, strimmiga, tagelsmala eller

smalare, vanligen ei.dast 3—5 tum höga (eller lägre), något tuvade

strån. Axet är mest Ijusbrunt, äggrundt eller ellipsoidiskt, 3—7-blom-

migt, mellan 2 och 3 linier långt. Blomskärmarne äro trubbiga och

uddlösa, den nedersta större men kortare än axet. Kalkborsterna äro

något kortare än den trekantiga nöten.

Växer på kärrmarker, på strand- och kustängar eller gräsiga strän-

der, ända upp till Jemtland och norra Vesterbotten. — Blommar i

Juni eller Juli; mognar mest i Juli. — Utbr. nästan endast norra,

raedlersta och östra Europa; Caucasien, Siberien.
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Redan Linné hade anmärkt Tagelsäven vid Upsala, men tog den

för Tuvsäven, Scirpus caespitosus (Herbat. Upsal. 1756 enl. Whlnb.).

LiGHTFOOT (1777) och Ehrhart (1787) bestämde arten. Den sednare

kallade den S. Bfeothryon (af i^cctog, liten och d-QVOV, säf).

* Scirpus parvulus R. S., som är ganska liten, med bladlösa, nästan genom-

skinliga, endast omkring tumsliöga strån och knappt linielångt, 3—5-blommigt ax,

växer i Vermland, der Prof. Wahlberg, 1822, upptäckte den nära Sundsbron i Fryks-

dalen. Men den är "sedermera ej återfunnen ehuru eftersökt af många botanister"

(Larssons Vermlands-Floral.

6. Tuvsäven
(Scir|)Us cfespitosus L.)

har talrikt och tätt tuvade, bladlösa och styfva, trinda, vanligen om-

kring 5 (3—7) tum höga strån, , nedtill omslutna med många och tegel-

lagda, glänsande-bruna slidor, de öfre med kort, bladartad udd. Axet

är endast linielångt, nästan äggrundt, äldre icke sällan klotrundt, ka-

staniebrunt, 3—5-bloramigt. Blomskärmarne äro trubbiga utom den

nedersta, som har en tjock, grönaktig udd och är nästan längre än

axet. Kalkborsterna äro längre än nöten, hvita och hårlika (o: Tricho-

phorum *Htn).

Växer i magra skogskärr, helst på Hvit- och Eödmossa (Sphag-

num), allmän i Lappland och Norrland (också på fjellen) ned till Verm-

land och Nerike; annars mest i de vestra laudskaperna och norra Skåne.

— Blommar mest i Juni eller Juli; i Skåne och andra sydligare trak-

ter redan i Maj. — Utbr. mest Europas norra och medlersta delar;

Siberien, nordligare Amerika, Island.

Tuvsäven, som för sitt växställe och sin tuviga växt också (så-

som i Skåne) kallas Mossatova, stundom Myrsäf eller Earame (Fr.),

är till sitt utseende i allmänhet olika de andra Scirpus-arterna och lik-

nar mera Snipen (Eriophorum alpinura). Linné beskref växten redan i

sin Flora Lapponica (Wahlenberg belyste den sedan i sin), der han

också omtalar huru densamma, genom att årligen tillväxa uppåt under

det dess nedre del ännu varar, slutligen bildar på marken en högre

tuva (tova), och att i de lappska kärren tuvorna till största delen

bildas af denna Scirpus-art. Om kärren utdikas, vissnar väl växten,

men motstår torkan under åtskilliga år utan att multna, till mehn

och besvär för odlaren. Men genom att dess tuvor sålunda tillväxa

och höja sig' under det talrika rötter bilda basen, bidrager växten, sär-

deles der den förekommer i större mängd, att förvandla våta kärr till

ängar.
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b. Isolepis Br. Stiftets bas icke ledad. Kalkborst inga.

7. Flytsäven
(Scirpus fluitans L.)

är mångårig och har slaka, nästan trådsmala, greniga, mycket ledade

och bladiga, 5—10 tum långa strån, hvilka flyta eller utbreda sig och

slå rötter nedtill; de motsvara sålunda andra arters rotstock. Från

dessa stråns leder eller bladveck utgå, särdeles upptill, korta, endast

omkring Ig tura långa, 1-axade stänglar (de egentliga stråen). Bladen

äro platta men ganska smala, omkring tumslånga. Axen äro 3—6-

blommiga, något mer än linielånga; blomskärmarne blekgröua och blek-

brunt hinnkantade. Märkena 2. Nöten tvåeggadt-plattad.

Växer i åar i medlersta Halland, men ymnigast i det tillgrän-

sande Småland (Femsjö, Unnaryd); dessutom i Vermland, Långseruds

socken. — Blommar i Juni, Juli eller sednare. — Utbr. utom Sverige:

Daumark, norra Tyskland, Holland, Brittanien, Belgien, norra och vestra

Frankrike, norra Italien o. a.

Fries upptäckte, såsom svensk, denna högst märkliga art i Hal-

land, Wessige socken, och Småland (Fr. Nov. 1814). Den växer, sä-

ger han, endast på sådana ställen der vattnet icke fryser under vintern.

Dem pryder Flytsäven med sina täta och ständigt gröna tuvor och

blommar nästan hela året om; åtminstone kan den också vintertiden

samlas med oskadda ax.

8. Borstsäven
(Scirpus setaceus L.)

är ettårig, med borstsmala och triuda, vanligen endast ett par tum

höga eller stundom högre strån, hvilka nederst äro beklädda med röd-

aktiga eller grönspetsade slidor. Stråen sluta med ett länge nästan

upprätt skärmblad, som tyckes bilda stråets spets, under hvilken axen

sitta utan skaft, ett enda eller 2—3 lätt närmade. Axen äro små

som hampfrön; blomskärmarne svarta med grönaktig köl; de lossna

med nöten. Ståndarue omvexla 3 och 2. Märkena äro 3. Nöten är

omvändt-äggrund, ribbad.

Växer på stränder och annan fuktig eller öfversvämmad, isynner-

het sandig, mark i Skåne och vid vestra kusten; dessutom i Blekinge

vid Hörby och i Östergötland vid Motala-ån. — Blommar i Juli, Aug.;

mognar i Sept. — Utbr. medlersta Europa, sydligare Skandinavien,

Brittanien, Spanien, norra Italien, Ungern, Siebenbiirgen, södra Eyss-

land; Algerien, Caucasien, Sibcrien, Island (och Nya Zeeland).
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Linné upptäckte Borstsäven, såsom svensk, i Skåne, på stranden

vid Skanör, 1749 (Skåne-Resan sid. 227).

c. Eleocharis Br. Stiftets bas mycket vidgad, ledad till

nöten och bildande ett varaktigt bihang på densamma. —
Stråen bladlösa, nederst slidade, med ett enda, bart ax.

9. Kärrsäven eller Knappsäven
(Scirpua palustris L.)

är mångårig med krypande eller något tuvad rotstock, och har trinda,

obetydligt plattade, nedtill rödbrunt och tvärtrubbadt slidade strån.

Axet är brunt, nästan aflångt eller jemnbredt-lansettlikt, temligen tjockt.

Blomskärraarne äro äggrunda, spetsade utom de båda nedersta, hvilka

äro trubbiga, kortare och tomma, gröna, motsatta, så att båda omsluta

axet med basen. Kalkborsterna äro omkring 4. Märkena 2. Nöten är

omvändt-äggrund, trubbkantig.

Växer i kärr och bäckar, diken och dammar, på sänka ängar, på

eller vid stränder, icke sällan i sjelfva vattnet, allmän. — Blommar i

Juni, Juli; mognar i Aug. — Omvexlar till storlek m. m. Vanligen

äro stråen omkring 5—8 tum, men i vatten, särdeles på dybotten, bli

de icke sällan nära alnshöga och tjockare än en hönspenna; de äro då

gerna hopknipta invid axet, som kan bli nära tumslångt. Stundom bli

de smalare, plattare och blågrå. På torrare och magrare mark blir

växten mest endast 3—5 tum, svagare, och får mindre ax. — Bildar

dessutom en underart, som har smalare strå med mera glänsande och

mörkare slidor, mörkbrunt, mera äggrundt ax och trubbigare blomskär-

mar, af hvilka endast den nedersta, som är rundad, omsluter axets bas

(o: Scirpus uuiglumis Lk.). — Utbr. hela Europa; i Algerien, på Canari-

öarne, i Caucasien, Siberien; i N. Amerika och på Island; upptages

dessutom för Patagonien, Malouinerna och Sandwichsöarne.

Färsk lärer Kärrsäven (eller dess rotstock) utgöra en ganska be-

gärlig mat för svinet.

* Scirpus multicaulis Sm. liknar Kärrsäven men har talrikt tuvade strån

med blekbruna slidor, trubbiga blomskörmar, den nedersta urnupen, 3 märken och hvasst

trekantig nöt; kalkborsterna äro vanligen 6 och kortare. Växer sällsynt på sjöstränder

i norra Skåne (Ousby-sjön), i Småland (Femsjö) och Bohuslän (Kamrasjön, ymnig) samt i

åar i Halland (Lia, Wessige). Blommar i Juni, Juli.

10. Nålsäven
(Scirpus acicularls L.)

är nästan ettårig, med endast 1—3 tum höga, mycket spensliga, nä-

stan nållika men kantiga strån; roten är tradig, men kryper också och
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blir sålunda niängåri^-. Axet är jiggruudt eller smalare, endast linie-

långt, brunaktigt. Bloraskärraarne äro äggrunda. Kalkborsterna 2—

4

eller inga. Märkena äro 3. Nöten är omvändt-äggrund, nästan trind,

ribbad.

Växer på bäde söt- och saltvatteasstränder, helst på mellanåt

öfversväraraade ställen, allmän och merendels bildande tämligen täta

mattor; dessutom vid diken, dammar o. d. — Blommar hela sommaren.

— Utbr. norra och medlersta Europa, Brittanien, Spanien, norra Italien,

Ungern, Siebenbiirffen, södra Eyssland; Caucasien, Siberien, N. Amerika,

Island (och Nya Zeeland).

Nålsäven är (då Scirpus parvulus icke medräknas) den minsta af

våra Scirpus-arter och t. o. ra. en af de minsta och spensligaste bland

alla Cyperacete. Wahlenberg liknar den vid insektuålar. F. ö. säger

han om densamma: "Denna finaste af alla Säfarter och i allmänhet af

alla gräslika växter öfverdrager lösa sand- och dystränder liksom med

en raggig hud, hvaruti än mera dylikt slam finner sitt fäste och en

mängd fina raaskkräk sitt mest passande tillhåll till näring för fiskar

m. m. Genom allt sådant förberedas de tydligen, den tid på året då

dessa ställen äro öfversvämmade, till emottagaude af större vegetation"

(Whlnb. i Svensk Botanik).

€9. EB*iop8aoH*aiin L.

Axen mångblommiga. Blomskärraarne alla nästan likstora eller

de nedersta störst. Kalkborsterna långa och hårlika, utväxande, slut-

ligen längre än axet och ullika. Märkena 3. Nöten 3 kantig, om-

sluten med kalkullen. — Mångåriga kärrväxter.

1. ÅDgsuilen
(Eriopltormn polyi^tachyon L.)

har krypande rotstock och bladiga strån, hvilka uppbära flera, nästan

flocklikt knippade, slutligen lutande eller hängande ax med bladlika

skärmblad; kalkhåren talrika, hvita. Utgör tre särskilda arter:

Eriophorura latifoliura Ilpe (E. polystachyon (i L. suec). Större

och bredbladigare än de båda andra, rent grön. Strået glesbladigare,

smalare och slakare än hos nästa art, upptill trubbigt-trekantigt. Bla-

den kortare och bredare än hos nästa, platta med kölad medelnerv och

trekantig spets, mot hvilken de smalna smånigom från den omkring 2

linier breda basen. Axen blekgröna; blomskärmarne spetsiga; ullen

glänsande men icke så rent hvit som hos nästa art och kortare. —
Växer på magrare kärrängar och vid kärr, upp till Jemtland och Ånger-

manland, men icke allmän. Blommar i Maj eller Juni. — Utbr. Eu-
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ropa (utom Italiens öar, Grekland, Turkiet); Caucasien, Siberien, Karat-

schatka, Gröiilanrl, Island.

Eriophorum ano-ustifoliu m Ktli. (E. polystachyon a L. suec).

Mörkare, mera blåakti^t, grön. Strået vanlio^en omkring fotshög^t, sta-

digt, nästan triadt. Bladen stadigare, merendels länga och mera jerau-

smala, nästan rännlika, upptill trekantiga. Axen mörkt grågröna; hlora-

skärmarne spetsiga; ullen snöhvit och ymnig, nästan dubbelt längre än

hos föregående art. — Växer i kärr och på sänka ängar, mycket all-

män, och är den under namnen Ängsull, Harull, Hardun, Madun
(raad ^ säng), Angdun, Myrdun o. d. mest bekanta arten. — Blom-

mar i Maj eller Juni, eller redan i April; mognar i Juni eller Juli.

— Omvexlar med bredare och smalare, längre och kortare blad, och

blir stundom ända till alnshög med 2— -3 linier breda blad. Dessutom

blir den icke sällan tvåbyggare. — Utbr. Europa, men mindre eller icke

alls i den södra och sydöstliga delen; Siberien, nordligare Amerika,

Island.

Eriophorum gracile K. hos Rth. (E. polystachyon y L. suec).

Blekgrön, mycket spensligare än de båda föregående arterna. Strået

trubbigt-trekantigt, nästan trindt, vanligen snedt uppkrökt. Bladen korta

men temligen slaka, jemnsmala, icke bredare än stjelken, nästan alldeles

trekantiga. Axen något gulaktigt gröna, grönare och mindre än hos

de båda föregående; blomskärmarne trubbiga. — Växer i djupa, vatten-

rika (gung)kärr, allmän i norra Sverige och Lappland, annars sällsyn-

tare. — Blommar i Maj eller Juni. — Utbr. norra och raedlersta Eu-

ropa; Siberien, arktiska Amerika.

Dessa tre arter upptog, först hos oss, Wahlenberg såsom skilda

i sin Flora Lappouica, h varvid han anmärkte att den sista (E. gracile)

är mera olik de båda andra än dessa äro olika sinsemellan. Nästan

samtidigt skildrade och tecknade Swartz både denna och E. augusti-

folium i Svensk Botanik VII.

Ängsullen sällskapar gerna med Vattenklöver, Kableka o. a. kärr-

växter. Den märkes mest sedan den blommat ut och dess glänsande

hvita, lättrörliga ulltoppar visa sig. Der den växer, vet man att mar-

ken är sumpig och vanligen mager. Genom sin starka rotbildning bi-

drager den att binda och valla igen kärr och sålunda bereda dem för

odling. Om våren, innan ännu stjelkarne utväxt, ätes växten gerna af

kreaturen; sednare blir den hård och lenmas vanligen. Dess hvita,

glänsande och lena "ull", som, der "gräset" är ymnigt, gör kärrmark

och våta ängar hvita, så att de midt i sommaren, på långt håll, se

ut som vore de betäckta med lätt snö, är icke utan användbarhet.

Den är visserligen skör, raeu blandad med vanlig ull eller bomull,
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kan den både kardas och spinnas, och garnet får en hvithet, lenhet

och glans, som vanlig ull eller bomull ensam icke har. Till vekar

o. a., der icke någon större styrka eller hållbarhet tages i anspråk, kan

sådant garn begagnas med fördel. Af ängsull i blandning med vanlig

ull, har- och kaninhår ra. m. har 'man tillverkat vackra och lätta men

icke starka hattar. "Till hattar för fruntimmer, som bära dera bestän-

digt, ej komma med dem i regn, och icke vid hvarje helsning hand-

tera dem, kan ängsullen vara god, men till karlhattar är den otjenlig.

Till sängtäcken, fruntimmers-stubbar o. d. är den deremot ganska bruk-

bar" (Retz.). Och till stoppning i sängkläder bruka mindre bemedlade

mångenstädes denna ängsull (pulvinaria pauperum ex pappo: L. —
Fattigmans Örongått).

2. Hadden
(Eriophorum vaginaturn L.)

bildar täta och icke sällan stora tuvor med talrika strån, hvilka äro

nära trinda, nästan bladlösa, utom nederst klädda endast med en och

annan vid, temligen hinnaktig slida; de uppbära blott ett ax och äro

under blomningen vanligen endast omkring 5 tura och nästan alldeles

slidade, men bli sedan högre, slutligen t. o. m. nära alnshöga, och

bara upptill. Rotstockslidorna bära långa och smala, trekantiga, upptill

småsågade, nästan uppräta blad; de gamla slidornas lemningar bilda

liksom ett trådnät nedtill omkring och mellan stråen. Axet är nästan

äggrandt, större än de andra arternas ax, i början mörkare, slutligen

glänsande blekgrått (o: Svarthuvud, Grå- eller Hvithuvud). Blom-

skärmarne äro långt och smalt spetsade, hinnartadt tunna; kalkhåren

rent hvita, talrika.

Växer i skogskärr och på skogsängar, allmän. — Blommar i April

eller Maj; mognar i Maj, Juni. — Hos somliga stånd utbildas icke

några ståndare. — Utbr. mest norra och medlersta Europa; Caucasien,

Siberien, nordligare Amerika, Island.

Haddens "ull" (Harull) kan visserligen användas på samma sätt

som ullen hos föregående art, men som stråen ha blott ett ax och

ullen är kortare, blir dess insamling mindre lönande.

* Eriophorum callithrix Cham. liknar temligen den vanliga Hadden, men har

mycket mindre, mera rundadt ax med svartaktiga, mindre hinnartade, trubbade blom-

skärmar och tvärbred, svagt rödaktig ull. — Anmärkt på ett och annat ställe i Lapp-

land, Vesterbotlen, Jemtiand och Ångermanland.

* Eriophorum rasseolum Fr. har mest enstaka strån, mindre och längre ax

än Hadden, kortspetsade, endast i kanten genomskinliga, blomskärmar och rödaktig ull.

— Växer i Torne-Lappmark och på ett par ställen i Lule-Lappmark.
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3. Klothaddeo
(Eriophoriim capitatum Hosl)

har krypande och skottalstrande rotstock med teraligen enstaka strån,

hvilka äro omkring 5—6 tum höga, trinda, mera slidade och mjukare

än den vanliga Haddens; den nedersta bladslidan bär merendels ett

kort blad, då den andra är bladlös, lång och nästan alldeles grön.

Rotbladen äro slaka, smala, halftrinda, släta och helbräddade. Axet är

svartbrunt, yngre något äggrundt, slutligen nästan klotrundt, vanligen

med ett trubbigt skärmblad. Blomskärmarne äro ogenomskinliga, spet-

sade, den eller de nedersta stora och nästan skärmlika. Kalkhåren äro

talrika, hvita, stundom svagt rödaktiga (o: E. medium Ands.).

Växer "på stränder, i gräsrika kärr o. s. v. i det nordliga Sve-

rige ända ned i Dalarne" (och norra Verraland). — Blommar i Maj,

Juni. — Utbr. Island, Norge, norra Sverige och Finland, Samojedien;

Karpaterna, Alperna.

SwARTZ anmärkte först Klothaddeu som svensk växt (i Vester-

dalarne, 1807). Han skildrar den i Svensk Botanik VI (1809). Hart-

man fann den på Areskutan 1813 (V. A. H. 1814). — Åt alla ofvan

upptagne Eriophorum-arter med ett ax har Andersson egnat en särskild

afhandling (Bot. Not. 1857).

4. Snipen
(Eriophoruin alpiiuim L.)

är mindre än de andra arterna och under blomningen mera lik Tuv-

säven (Scirpus cfespitosus). Rotstocken är smal och nästan rak, kryper

i sned riktning och uppbär talrika, uppräta, vanligen 5—8 tum höga,

blekgröna, smala och trekantiga, enaxiga, mest bara och endast nedtill

slidade strån; några slidor sluta med ett mycket kort, rännlikt-trekantigt

blad. Axet, som har ett grönaktigt skärm, är gulbrunt, litet, under

blomningen icke mycket längre än skärmen, men med ullen | tum

långt. Blomskärmarne ha grön ryggnerv. Blommorna ha vanligen en-

dast 2 ståndare, eller också blott 1, och stundom äro de enkönade.

Kalkhåren äro glänsande-hvita, 3—4 gånger längre än axet, endast 4—

6

och krusiga (o: Trichophorum Pers.).

Växer i lösare kärr och mossar, på kärrängar, — Blommar i

Maj eller Juni (i Skåne redan i April); mognar i Juni, Juli. — Utbr.

mest norra och medlersta Europa; Siberien, N. Amerika, Island.

Redan Linné anmärker i Flora Lapponica huru de bara, trekan-

tiga stråen, blomaxets utseende m. m. göra denna art föga öfverens-

stämmande med de andra Eriophorum-arterna. Deri instämmer Wahlen-

BERG, som (Fl. Lapp.) visar att växten till många kännetecken och
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hela utseendet liknar Scirpus caespitosus och icke tvekar det dessa väx-

ter tillhöra samma "naturlisja slägte". Också upptaj^er Hartman båda

under ett e^et slä£?te (Persoons Trichophorum). — Snipen är visserligen

ett bland de mindre "gräsen", men den uppträder vanligen talrikt och

icke sällan herrskar deti nästan ensam der den växer.

6. CAKICE.-K.

Blommorna onköiiadc (sarabyggarc), åtminstone ståndarblommorna

utan all kalk. Blomskärmarne allsidigt tegeilagda.

J. Crtrex L.

(Starr-slägtet).

Axen 3—mångblomniiga. Spirblommorna med en nästan flasklik

kalk, som tillväxer och slutliger. bildar nötgömmet. Märken 2 eller 3,

nående långt utom kalkens tränga, tvåtandade eller tvära mynning. —
Mångåriga växter med smala blad.

a) Olikaxade (Ileterostachyae). Axen flera, mest enkönade,

de eller det öfversta vanliijen med endast ståndare.

t) Arter med 3 (endast stundom 2) märken (Tristigmaticae).

*) Med tydligt sprötade nötgöramen och uppräta eller nästan

uppräta ax, ståndarax mest flera.

1. StraDdstarren
(Carcx riparifi Cmi.)

har från 1 till 2 alnar höga, öfvcr linietjocka, hvasst trekantiga strån,

1—^ tura breda, icke sällan alnslånga, platta och kölade, mycket nät-

ådriga blad och tjocka, bruna ax med bladlika och långa skärmar.

Ståndaraxen äro 2—5. Fruktaxen 3— 4, deras blomskärmar äggrundt-

lansettlika, långt och sm,'dt spetsade, omkring lika långa som det nä-

stan ägglika, glatta, mäugnerviga, kort och tvåuddigt sprötade nöt-

gömmet.

Växer vid sötvattensstränder eller i vattenrika träsk och mossar,

i södra och medlersta Sverige. — Blommar i Juni. — Oravexlar stun-

dom med nästan dubbelt smalare blad och smalare, längre och mera

spetsade nötgömmen; dessutom med korta ax. (Om sistnämnde varietet

är den öländska C. nutans Fr. Mänt. I synes osäkert, emedan enligt

Anderssons Cyperac. Scand. densamma icke är återfunnen i sednare

tider.) — Utbr. nästan hela Europa; Caucasien, södra Siberien.
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StrandstaiTcn ar den största bland våra och hela nordens Starr-

arter, sa att det väl kan tyckas besynnerligt att hvarken Linnk eller

nåc?on hans samtida omtalar den. Enlio;t Wikströms Stockholms-Flora

(Inledn.) hade Savartz först anmärkt den som svensk vid Stockholm,

men första gåne;en Strandstarren namnes som sådan (skånsk), är troli-

gen i Agardhs Caricographia Scanensis (1806). Sedan finna vi den

upptau^en i Widegrens Jkskrifning- öfver Östergötland (1817), i Wahl-

berji-s Flora Gothoburgensis (1820) o. s. v. — För sin storlek är denna

art en bland de tjenligaste att nyttja till band om sädeskärfvar o. d.

och dess blad äro på samma grund mera än någon annan Starrarts

användbara i tunnbindare-yrket. — Strandstarren växer gerna tillsammans

med Blomvass (Butomus), Kantvass (Sparganium), Svärdslilja o. d. vatten-

växter.

2. Kärrstairen
(Carcx paliidoMa Good.)

är 1 eller 1^ aln hög, blågrön, temligen styf, och har hvasst-trekantigt

strå, nära 3 linier breda, kölade blad och nära 2 tum långa, rostbruna

ax, smalare än Strandstarrens, med bladlika skärmar. Stäudaraxen äro

1—2. Fiuktaxen 2—4, mest uppräta, deras blomskärraar uddspetsade,

vanligen nästan kortare, än det äggrundt-ovala, trubbigt-trekantiga, starkt

nerviga, kort och tvåtandadt sprötade, glatta uötgöramet.

Växer på sänka ängar, i kärr och vattengropar, mest i Skåne,

Vester- och Östergötland och på Öland; dessutom på några spridda

ställen i södra och medlersta Sverige (t. ex. Bohuslän: Lindeb. 1852;

Nerike, Viby: Zett. 1851), — Blommar i Juni. — Omvexlar med 3

eller 2 märken; med längre och smalare ax och långuddiga blomskär-

raar (o: C. spadicea E,th.). — Utbr. nästan alla europeiska länder; Cau-

casien, vestra Siberien, N. Amerika (Sitcha, Canada).

Kärrstarren liknar mest en stor Hvasstarr (o: C. acutiformis Ehrh.).

Wahlenberg upptäckte den, såsom svensk växt, på Gotland, i Flu-

ringe (V. A. H. 1803, 1806), och Agardii anmärkte den i Skåne.

3. Blåsstarreu
(Cftrex vesicaria L. a^

blir icke sällan 1—11 aln hög, är rent grön och har hvasst-trekantigt

strå, platta, kölade, 2 linier breda blad, 1—3 ständarax och 2—4 upp-

räta, slutligen lutande fruktax; dessa ha långa, bladartade skärmblad

och äro under blomningen grönhvita eller gulaktiga. Fruktaxen, hvilka

äro tjocka genom de stora, nära 3 linier långa nötgömmena, bli slut-

ligen brunaktiga eller ändå mörkare. Nötgömmena äro äggrundt-kägel-
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lika och uppblåsta, glest nerviga, spetsade till ett tvåuddigt spröt,

glatta, längre än de smala och spetsiga blomskärraarne.

Växer i kärr och mossar, på kärrängar och sötvattensstränder,

allra. — Blommar i Maj eller Juni. — Utbr. Europa uudant. Portu-

gal, Grekland, Turkiet; Algerien, Caucasien, Siberien, Karatschatka, N.

Amerika, Island.

Också Blåsstarren är bland våra större Starr-arter, Dess temli-

gen breda blad användas ibland af tunnbindare till tunnbottnars tät-

ning. Om de torkas och bultas, bilda deras sega nerver en tradig

massa. På detta sätt beredda, använda Lapparna dem (och andra

Starrarters blad) till stoppning i sina skor för att hålla fötterna varma

om vintern och svala om sommaren. Bland nybyggarne i Lappland

får derföre växten icke sällan heta Lappskogräs (jfr Flaskstarren).

* Carex laevirostris Fr. är bland våra större och bredbladigare starrgräs,

till utseendet temligen lik Blåsstarren, men nötgömmena likna nästa arts och äro myc-

ket uppblåsta, nästan klotrunda och tvärt hopdragna till ett långt spröt. — Växer i

Vesterbotten och Ume-Lappmark fsälls.}. — Upptäckt af Wahlberg 1843 nära byn

Sävast vid Lule-elf (V. A. Förh. 1844).

4. Flaskstarren
(Carex ampullacea Good. — Carex yesicaria § L.)

är mera blåaktigt grön, omkring alushög, med trubbigt-trekantigt strå

och smala, rännlika, nästan inrullade blad. Axen ha bladlika skärmar.

Fruktaxen äro 2—4, uppräta eller de nedre lutande, grön- eller gul-

aktiga. Nötgömmena äro nästan klotrundt uppblåsta, tvärt hopdragna

till spröt, glänsande-glatta, längre än de smala och spetsiga blomskär-

raarne, mindre än Blässtarrens.

Växer i skogskärr, på kärrängar och stränder. — Blommar i Juni.

— Omväxlar i Lappland och norra Sverige lägre och kortaxig, med

bredare, nästan äggrunda blomskärraar (vid Kengis särdeles b)'edbladig

och vacker, "ad C. Ifevirostrera accedens": Lsest.). — I fjelltrakterna bil-

dar Flaskstarren en underart, som har smalare blad, kortare ax och

kortsprötade, vanligen halragula nötgömmen med korta och breda, trub-

biga, mörka skärmar (o: C. rotunda ta Whlnb.). — Utbr. Europas

flesta länder; Caucasien, södra Siberien; Island, Canada.

Flaskstarrens blad bli i torrt tillstånd inrullade, mjuka och böj-

liga, så att Lapparna gerna använda dem till stoppning i sina skor,

hvadan de kalla isynnerhet denna Starr Skogräs (Kabraak-suoine),

hvilket hos nybyggarne naturligtvis blir Lappskogräs. Linné om-

talar i Flora Lapponica (n-o 328) utförligt hela användningssättet m.

m., och i likhet med honom upptager Wahlenberg i sin Flora Lap-
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ponica Flaskstarren såsom den egentliga Lappskostarren (i Fl. Suec. är

det Blässtarren).

* Carex saxatilis (L?) liknar till axen mycket Flaskstarreus underart (C. ro-

tundata), men till strå och blad en mindre Blåsstarr. Den är omkring fotshög, rent

eller något gulaktigt grön, med nästan svartbruna ax {^' C. pulla Good.). Nötgömmena

äro nästan klotrundt uppblåsta, kort sprötade. Märkena mest 2. — Väser pä fuktiga

ställen i de högre fjelltrakterna. Samlad redan af Solander i Pite-Lappmark 1753,

enligt Bergii herbarium {^'- C. caespitosa var.): Wikstr. — Det synes något osäkert om
detta är Linnés C, saxatilis (dennas växställe passar bättre på C. rigida). Jfr Anders-

sons uppsats i Botaniska Notiser 1849 (p. 31), deri dessutom visas alt Carex pulla är

endast en högfjellsform af C. vesicaria.

5. Trådstarren
(Carex filiformis L.)

är något tuvig, blåaktigt grön, nära 1—1^ aln hög, med smala men

tämligen stadiga, nederst mörkröda strån och blad, de sednare, liksom

skärmbladen, långa och inruUadt-rännlika, nästan trådlika, knappt bredare

än det mycket trubbkantiga (nästan triuda) strået. Axen äro tumslånga,

bruna. Ståndaraxen 1— 2. Fruktaxen 1—3, uppräta; de sitta glest.

Nötgömmena äro uppsvälldt-aflångt-äggrunda, tätludna, spetsade till ett

kort, tvåuddigt spröt, nästan lika långa som eller något kortare än de

äggrunda, spetsiga skärmarne.

Växer i träsk och lösare skogskärr, på mycket sänka kärrängar

och sötvattensstränder. — Blommar mest i Juni eller Juli. — Utbr.

norra, medlersta och vestra Europa; Siberien, Canada.

* Carex evoluta Htn har ax och nötgömmen nästan som Trådstarren, men är

större, med omkring 2 linier breda, platta (kölade) blad och skärmblad, mycket trekan-

tigt strå samt nära 1 1/2 tum länga ax; mera lik Strandstarren. — Växer i kärr, vid

träsk och insjöar, sällsynt: Stockholm, ett ställe i Vestmanland, Östergötland (Gusum)

och Småland. — Hartman upptäckte (1817) arten i Brännkyrke-sjön vid Stockholm och

beskref den i Vet. Ak. Handlingar för 1818. Sistnämnde år funno Wikström och D:r

F. A Djurberg växten vid Gängsätra träsk på Lidingön.

6. Grusstarren
(Carex hirta L.)

har merendels långt krypande rotstock, 5—10 tum höga, stundom högre,

hvasst trekantiga strån, platta, kölade, liniebreda blad, långa och blad-

lika skärmblad. Bladen och särdeles slidorna äro vanligen håriga och

gråaktiga, men kunna stundom bli glatta. Ståndaraxen äro mest 2

(eller 3). Fruktaxen 2—3, uppräta, tjocka. Nötgömmena äro trekan-

tigt äggrunda, spetsade till ett långt, tvåuddigt spröt, gråaktigt håriga,

nerviga; deras skärmar äggrundt-lansettlika, långt och nästan borstlikt

spetsade, hinnaktiga med grön medelnerv.
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Växer mest på grusi^ eller sandig-, helst griisif;; eller fuktig mark

(mera sällan pä lerig), i södra och medlersta Sverige, här och der ym-

nig. — Bioramar mest i Juni. — Utbr. Faropa (utom Portugal, södra

Italien och italienska öarne); Algerien, Caucasien, Siberien, Island.

Starrarterna äro i allmänhet mycket dåliga "betesgräs"; endast

några mjukare arter äro bättre, och Luddstaireu är en bland dem.

^'^) Med hängande eller lutande fruktax och (undaut. n:o 10)

ensamt ståndarax.

7. Slokstarreo
(Carex pseudncyperus L.)

är något tuvig och mycket bladig, rent grön, vanligen omkring alns-

hög, med långa och platta, ända till 3—4 liuier breda, mycket sträfva

blad och skärmblad samt icke sällan 2 tum långa, gröna ax (endast

ett ståndarax). Strået är hvasst trekantigt med sträfva kanter. Frukt-

axen äro 3— 6, trinda och tätblommiga, sparriga; de hänga på långa

skaft, hvilka äro nästan knippade. Nötgömmena äro glänsande-glatta,

nerviga, äggrunda och utdragna i ett långt och tvåuddigt spröt, båg-

krökt-utspärrade, slutligen riktade tillbaka, nästan lika långa som de

smalt syllika skärraarne.

Växer i sankare kärr och på stränder, i södra och medlersta Sve-

rige. — Blommar i Juni. — Utbr. Europa undant. Portugal (och Spa-

nien), Italiens öar, (irekland och Turkiet; Caucasien, Island, Canada.

Dessutom uppgifven för Nya Holland.

En ganska vacker art, särdeles egendomlig med sina slutligen

nästan knippvis hängande och genom de ut- eller tillbakakrökta, smal-

sprötade nötgömmena liksom taggiga ax. DodoNcCUS upptog växten

(1583) under benämningen Pseudo-Cyperus, hvadan artnamnet. Hos

Bauhin (1623) heter den Gramen cyperoides spica pendula etc. — För

sina breda blad är också Slokstarren användbar i tunnbindar-yrket.

8. Skogsstarren
(Carex sihatica lliula.)

är vanligen 10—15 tum eller något högre, men spenslig, ljusgrön, med

något tuvade, trekantiga, släta och bladiga strån. Bladen äro slaka,

platta, 1—2 linier breda, i kanterna sträfva; axskärmarne bladlika, långt

slidade. Fruktaxen äro 3—4, tumslånga, smala (liniebreda), temligen

glest 10—25-blommig3, grönaktiga; de sitta glest, lutande eller hän-

gande på långa och trådlika skaft. Nötgömmena äro glatta, gröna,

trekantigt ovala, spetsade till ett tvåuddigt spröt, nervlösa, nästan lika
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långa som de hinnaktiga, uddspetsacJt lansettlika, utom deu gröna rygg-

nerven hvitaktiga (brunhvita), skärnaarne. Ståndarax blott ett enda,

men stort och rikbloramigt.

Växer i ek- och bokskogar, i skuggiga, muUrika lundar, i södra

Sverige till Omberg och KinnekuUe, på Gotland (allmän) och Öland

;

dessutom mycket sälls. i Nerike. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr.

norra, medlersta och vestra Europa, Spanien, Italien, Krim; Caucasien,

Siberien.

Också Skogsstarren är en bland våra vackrare Starrarter. Lilje-

blad anmärkte den först som svensk, i Calmarelän (Vet. Ak. H. 1793).

Wahlenberg fann den sedan på Gotland.

9. Hårstarren
(Carex capillaris L.)

är endast omkring 5 tura eller äldre stundom nära dubbelt högre, med

knappt ^ tums ax, men liknar annars temligen Skogsstarren. Stråen

äro tuvade, trubbigt trekantiga, spensliga. Bladen knappt liniebreda.

Ståndaraxet är kort. Fruktaxen äro vanligen 3, grön- eller brunaktiga,

glest 6—10-bloramiga; de luta eller hänga på långa, hårsraala skaft.

Nötgöramena äro nästan trindt ovala, med helt spröt, glänsande-glatta,

slutligen alldeles bruna, nervlösa, längre än de trubbiga, hinnaktiga,

hvitbruna, slutligen lossnande skärmarne.

Växer på fuktiga ängar, men icke allmän. — Blommar i Juni.

— Har i fjelltrakter, t. ex. Lule-Lappmarks (Ands.), långt åtskilda och

mera hvitaktiga ax. — Utbr. Skandinavien utom Danmark; Island,

Skottland, medlersta Ryssland, Ungern, Siebenbiirgen; Alperna, Sude-

terua, Sierra Nevada (Granada).

Denna lilla men utmärkta Starrart hade Linné anmärkt redan i

Lappland (Finnmarken) och han återsåg den sedan på Gotland. Den

är en bland de få Starrarter, vid hvilka han lemnat någon egentlig

beskrifning. Celsius kände den såsom upländsk, och i Linnés Flora

Suec. äro dess växställen endast Upsala Kungsäng och Roslagens kärr.

Hårstarren är tecknad i Campi Elysei, 1702 (Graraen cyperoides pu-

sillura etc).

10. Slankstarren
(Carex flacca Schreb. — Carex glauca Scop.)

är blekt-blågrön (blådaggig), har skottalstrande rotstock och 5—10 tum

höga eller stundom högre, mycket trubbigt trekantiga (nästan trinda),

temligen stadiga, nedtill bladiga strån, vanligen med 2(—3) ståndarax.

Nyma7i. Sv. Fanerog. II. *'
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Blad och skärmblad äro platta med kölad inedelnerv, de sednare slid-

löaa. Fruktaxen äro 2—3, trinda eller något klubblika, tätbloramiga,

1— 1| tum långa, mycket slaka, grå- eller brunaktiga, stundom slutligen

svartbruna. Nötgömmena äro linslikt- eller nästan klotrundt-omvändt-

äggrunda eller -elliptiska, med mycket kort, nästan vårtlik spets, nerv-

lösa, prickiga (och i kanterna sraåludna), omkring lika långa som skär-

marne.

Växer pä fuktiga ängar och betesmarker i södra och riaedlersta

Sverige. — Blommar mest i Juni. — Omvexlar med ett enda ståndarax

och med spiraxen ståndrade upptill. Axen bli stundom greniga. —
Utbr. nästan hela Europa; Algerien, Caucasien, Siberien.

Enligt Wikströms Stockholms-Flora var Swartz den som först

anmärkte Slankstarren hos oss och den förekommer redan i 2:a uppl.

af Liljeblads Flora. F. ö. fanns den nästan samtidigt af Agardh i

Skåne (Caricogr. Scan.) och Wahlenberg på Gotland (Vet. Ak. H.

1806). På sistnämnde ö är den allmän och Wahlenberg citerar till

densamma L. gotl.-res. 196.

11. Blekstarreo
(Carex pallescens L.)

är nästan helt och hållet gulaktigt grön, mjuk och slak, med något

tuvade, hvasst trekantiga, vanligen 5—10 tum höga, stundom högre,

strån, platta blad, långa och bladlika, kortslidade skärmblad och grön-

aktiga eller halmgula, slutligen blekbruna ax, 1 med ståndare; bladen

och de nedre slidorna äro temligen glest håriga; skärmbladen nedtill icke

sällan rynkade på tvären. Fruktaxen äro 2—3, lutande, temligen när-

made hvarandra, aflångt-äggrunda (nästan ellipsoidiska), tätblommiga.

Nötgömmena glatta, ellipsoidiska, trubbiga och sprötlösa, otydligt ner-

viga, lika långa som de smalt äggrunda och -spetsade, hvitaktigt hinn-

artade, nästan halmgula, grönryggiga skärmarne.

Växer på ängar och betesmarker, i lundar o. d., ända upp till

Ume-Lappmark. — Blommar i Juni eller tidigare. — Utbr. Europa

utom Portugal, Spanien, Sicilien, Grekland (och Turkiet); Caucasien,

Siberien, Canada, Island.

Wahlenberg, som gerna såg ett visst samband mellan en växts

utseende och dess växställe, anmärker om denna egentliga ängsstarr att

den har ett särdeles ängsgräslikt utseende med sina mjuka blad, sia

gröna blomning och sina trubbiga, nästan gräskornlika nötgöramea.

Blommande har Blekstarren någon likhet med Hårstarren, och Linné

omtalar i Flora Suecica huru han derigenom i början kora att anse

båda vara en och samma art.
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12. Brändstarren
(Carex Hstulata Whlnb.)

är temligeu raörkgiön, med 5—10 tum höga. raka strån, platta, tem-

ligen korta, omkring liniebreda blad. nästan syllika, korta skärmblad

och nära ^ tura långa och 3 linier breda, platta, svartbruna (nästan

sotfärgade) ax, 1 med ståndare. Fruktaxen äro 2—3, närmade, tät-

blommiga, nästan ovala, vanligen hängande. Nötgömmena äro glatta,

spetsadt-ovala, plattade, tvärt smalnade till ett trindt spröt, nära Ii

linie långa, deras kanter bleka.

Växer på våta ställen i fjellen. — Blommar i Juli. — Utbr.

Norge, norra Sverige, Lappland och Finland; dessutom sällsynt på

fjellen i Skottland och Dauphiné (mt Vizo) samt på de schweitziska

och österrikiska alperna.

Visserligen hade redan MoNTiN (1749) funnit denna art i Lule-

Lappmark, men han ansåg den för C. atrata (som sådan bestämde han

den i sitt herbarium). Likaledes hade Solander samlat växten i Pite-

Lappmark och Koenig på Island, enligt Wahlenberg, som är artens

egentliga upptäckare och bestämmare. Han beskref den först i Vet. Ak.

Haudl. 1803 och sedan i sin Flora Lapponica (1812), der han kallar

den ett högst märkligt gräs, så skildt att han tvekar om med hvilken

bland våra Starrarter det egentligen är beslägtadt. Slutligen skildrade han

växten i Svensk Botanik (1829), der LaesTADius lämnat oss dess bild,

Wahlenberg anmärker der huruledes de högsta fjellen "framför andra

belägenheter" meddela växterna ett eget utseende, isynnerhet märkbart

hos många gräslika växter (Carices, Junci), hvilka der icke sällan äro

liksom svartbrända genom kölden eller klimatet. Inom Starr-slägtet

gäller detta likväl mindre om de små och enaxade arlerna än om de

andra, hvilka höra till samma grupp som denna art, hvilken åter öfver-

träffar alla andra i att vara liksom svartbränd eller sotsvart, hvadan

artnamnet. Dess nötgömmen äro sä platta (tunna) att de nästan likna

svarta fjäll, hvarigenom axen tyckas sammansatta af endast sådana,

hvilka täcka hvarandra tätt. — På de högsta isfjellen håller sig Bränd-

starren mest å vattnade, äfven till grunden kalla ställen. F. ö. är

sjelfva gräset af en sådan liflig grönska, som mest åtföljer svartaktig

blomning. Man märker äfven hos denna fjellarnes art mera gula rot-

trådar än hos andra.

* Carex fuliginosa Hpe liknar temligen föregående art, men har smalare och

ljusare, mera uppräta ax och toppaxet nästan alltid sambjggare. De korta, hårda och

utkrökta bladen och de nästan bladlösa, vanligen omkring 5 tum höga stråen äro tu-

vade. Nötgömmena nästan lansettlika, sprötspetsade. — Växer i Torna-Lappmark i da-

len Kåbdavanka vid Kåbdajaur och Tjatsa, der den upptäcktes af LaesTADius (1829, 30);

på Kaisapatha vid Torne-träsk.
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* Carex laia Whiub. (Slakstarren), livilkeo kommer näi-mare nästa art, är gan-

ska spenslig, med slaka, nästan båglikt krökta, 5— 10 tum lauga strSo och jemnbredt-

lansettlika, 1 1/2 liiiie breda, iiängande ax, hvilkas skärmar dro bladlika och längt sli-

dade; nötgömmena grönaktiga, 1 1/2 iinie långa; bloruskärmarne rödbruoa. — Växer i

mycket lösa kärr och på sänka sjöstränder i Torne- och Lule-Lappmarker, i Jemtlaad

och Herjedalen, men endast på några sliillen.

13. Dystarren
(Carex limosa L.)

är något gråaktigt gröu, har smal och snedt uppkrökt rotstock med

bladiga skott, korta, endast omkring ^ liuie breda och nästan hopviket

rännlika (liksom trekantiga) blad, och vanligen 5— 10 (stundom 15)

turn högt, hvasst trekantigt strå med ett enda ståndarax; skärmbladen

också trekantigt rännlika, nästan trådsmala, vanligen kortare än strået

och mycket kort brunslidade Fruktaxen äro 1—2, långt och svagt

skaftade, slutligen hängande, aflånga eller äggrundt-lansettlika, tätblom-

miga. Nötgömmena äro blåhvita, rundadt-elliptiska, nästan linslikt

plattade, glatta, svagt raångnerviga, med mycket koit, helt spröt; deras

skärmar glänsande-rödbruna, äggrunda, spetsade, nästan lika länga och

breda som nötgömmet.

Växer i lösa skogskärr, på gungdy, i träsk och mossar, vid dyiga

stränder. — Blommar i Juni eller Juli; mognar i Juli, Aug. — Om-

vexlar med bleka ax med gulbruna blomskärmar (Beurl. i Jemtl.), med

nästan uppräta ax (var. rectiuscula Laest) och med stora, långt hän-

gande (var. major Laest.). — Utbr. norra, medlersta och vestra Europa;

Siberien, N. Amerika (nordvästra kusten, Klippbergen, Canada), Island.

Den flock af Starrarter, hvaruti Dystarren utgör liksom medel-

punkten, tillhör egentligast norra Sverige, der de olika kärrtrakterna

äro mest utbildade. Der finner man, säger Wahlenberg, vid kärrens

kanter eller i det till kärr sig samlande vattnet den derföre så kallade

Carex irrigua (nästa art) med sina breda blad och spända, skarpt tre-

kantiga strån och alltid ensidiga skärmblad. Utom densamma, i gung-

flyen, växer denna mellanart (C. limosa), som är den allmännaste och

mot södern längst nedstigande. Längre ut, på Hvit- och Rödmosse-

raarken, uppträder C. livida jemte Hvitagh o. d. Ytterst i dessa kärr

"uppstår en sådan rödmosse-dy, som icke mer kan kallas gungfly, eme-

dan den icke sammanbindes eller genomdrages af några gräsrötter och

derföre med sitt jordlika utseende blir mest försåtlig for djuren, som

ofta deruti omkomma utan att någon simkonst kan rädda dem. Detta

är hvad Linné hade i sinnet då han uppnämnde Juncus stygius i en

stygisk lokal". Det är denna Rödraosse-dy, som mest tager öfver-

handen i den nordligaste Lappmarken, der i anseende till det jemnt
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och sraånigora sluttande landet, ingen sjötrakt nedom ijellen bildar sig

såsom i sydligare Lappmarker, utan i dess ställe en kärrtrakt, förmod-

ligen den största i sitt slag i Europa. Detta är den nedre, den sty-

giska, delen af hvad man kunde kalla Lappska Öknen, hvilken del är

"så mörk eller nästan svart af nedsyltad Spbagnum, som den andra är

hvit af torr Rhenmossa". Denna stygiska öken är hemvist för och till

en del bildad af Carex läxa. (Whlnb.).

* Carex irrigua Sm. liknar mycket Dystarren men har platta, mer än linie-

breda, rent gröna blad och mörkbrunare blomskärmar, hvilka icke sällan äro nära dub-

belt längre än nötgöramena. — Växer i stadij^are kärr och på våta ängar, men tillhör

egentligen norra (och vestra) Sverige och Lappland, der den är allmän och ymnig. —
Omvexlar med nedersta skärmbladet mycket långt (Laest.). — Enligt Fr. Mänt. III är

denna art vigtig i ekonomiskt hänseende i det den på vestra .Sveriges kärriga skogs-

ängar lemnar det bästa Starrhöet.

* Carex rariflor.i Sm. likni-r ocks.^ temligen Dystarren, men är mindre och

småaxigiire, med trubbkantigt str.°! och vanligen endast 6-blommiga ax; blommorna glesa,

deras skärmar svartbnina, trubbiga, stora och täckande de ovala, trubbiga nötgömmeiia.

— Växer i fjellkärr (Lapjilaud, Jemtlaud, Herjedalenl.

***) Fruktaxen uppräta; uötgömmena med tydligt och tvåuddigt

eller tvåtandadt spröt. Ståndarax ensamt.

14. Gnistarren
(Carex flava L.)

är, såsom namnet antyder, gulaktigt grön, och har tuvade, trekantiga,

vanligen 8— 10 tums eller något högre strån, platta och kölade, tem-

ligen breda blad och bladlika, kort slidade axskärmar, den nedersta

lång och slutligen hängande. Ständaraxet är halmgult. Fruktaxen

2—4, ovalt-klotrunda. gulgröna, slutligen nästan gula, alla utom det

nedersta mycket närmade hvarandra. Nötgömmena äro uppblåst ägg-

runda, starkt nerviga, spetsade till ett långt och nedvikt, syllikt spröt,

som är längre än de trubbiga, gulbruna skärmarne.

Växer pä kärrängar och fuktiga ängs- eller betesmarker, i fuktig

skogsmark, allm. (men lärer saknas på Gotland). — Blommar i Maj

eller Juni. — Omvexlar till storleken, så att den ibland blir endast en

eller annan tum hög. Dessutom kan den bli spensligare med mindre

ax och nötgömmen, de sednares spröt kortare och rakare (o: C. lepido-

carpa Tausch). — Utbr. Europa undant. södra Italien och de italienska

öarue, Grekland, Turkiet; Island, N. Amerika.

Utom med sin gulaktiga färg, utmärker sig denna art med sina

genom de långt sprötade nötgöramena liksom taggiga ax, hvadan de

gamle botanisterna (Lobelius, Bauhin) kallade växten Gramen palustre
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echinatura, Gramen cyperoides aculeatum etc. (Knaggle-starr L. Fl.

Suec).

* Carex Oederi Ehrh. liknar Gulstarren och omvexlar liksom denna lill stoi'-

lek, men är vanligen mindre. Bladen äro smalare och mest rännlika eller hopvikta.

Fruktaxen mindre och mera rundade; nötgöminena smärre, svagt nerviga, bredare och

mera tvärt sammandragna till ett kortare, rakt spröt. — Växer på stränder och i kärr.

— Blommar i Juni, Jnli.

* Carex ex ten sa Good. är vanligen 5— !U tum hög eller högre, tuvad, näaot

blåaktigt grön, lemligen slyf. Blad och skärmblad äro smala med inrullade kanter,

nästan trädlikt rännlika, de sednare mycket ISnga och slutligen bäglikt ulkrökta, kort

slidade eller slidlösa. PVuktaxen äro mycket närmade eller det nedersta nägot ätskiljdt.

Nötgömmena nerviga, ovala (icke uppblSslal, smalnade till ett rakt och temligen kort

spröt, grönaktiga, nära linielånga, längre än de uddtrubbiga, brunaktiga skärmarne. —
Växer pa Östersjöns grusiga eller präsiga slriinder, till upp i Roslagen, sällsynt. —
Blommar i .Tuni, Juli. — Omvexlar lågviixt med krökta strau.

* Carex Hornschuch iana llpe har bäglikt uppkrökta, korla rotskott, omkring

fotshöga strån, samt korta, liuiebreda, blagröua blad och skärmblad, de sednare långt

slidade. Fruktaxen äro temligen ätskiljda; nötgömmena glänsand-e grönaktiga (gulgröna),

snedt-äggrunda, nästan ovala, kullriga pa båda sidor, nerviga, smalnade till ett rakt

spröt, längre än de äggrunda, spetsiga, bruna, hinnkantade och grönryggiga skärmarne.

— Växer pä fuktiga ängar eller i buskiga kärr o. d., i södra och medlersta Sverige,

samt pä Frösön i Jemlland. — Blommar i Juni, Juli. — Förekommer icke sällan med

2 stätidarax.

* Carex fulva Good., s-om mycket liknar föregående arl, växer ockiå i södra

och medlersta Sverige och Jemtland, men sällsyntare och nästan endast bland C. fiava

och C. Hornschuchiana, mellan hvilka somliga anse den vara hybrid, ehuru den snarare

tyckes vara endast en slags underart till den sednare. Deu har mera gulaktigt, rent

gröna, längre och bredare blad och skärmblad, mera närmade ax, och nästan rödgula

blomskärmar.

15. Glesstarren
(Carex distans L.)

är något blåaktigt och blekt grön, temligeu rak och styf, ocli har tu-

vade, trekantiga, 5—10 turas, sällan högre, strån, platta blad och

skärmblad, de sednare långt slidade, båda delarna med ett hiunartadt,

trubbigt, motsatt snärp. Axen äro alla långt ätskiljda; ståndaraxet är

uästan halragult. Fruktaxen äro 2—3, smalt-ellipsoidiska; det nedersta

utgår icke sällan nära stråets bas. Nötgömmena äro gröna, äggruudt-

ovala med kort spröt, trubbigt trekantiga, tydligt nerviga, längre än de

blekbruua, bredt hinnkantade skärraarne, hvilkas gröna ryggnerv bildar

en kort udd.

Växer på gräsiga eller grusiga hafsstränder och strandängar nära

kusten, i södra och medlersta Sverige men mindre allmän. — Blom-

mar i Juni, Juli. — Utbr. nästan hela Europa; Algerien, Caucasien.
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Wahlenberg anmärkte först Glesstarren såsom svensk på Gotland

(Vet. Ak. Handl. 1803). Wahlberg fann den vid Göteborg o. s. v.

****) Fruktaxen uppräta; nötgömmena mycket kort sprötade eller

sprötlösa.

16. Hirsstarren
(Carex panicea L.)

är vanligen 5—10 tura hög, men slutligen stundom högre (omkring

15 tum), blåaktigt grön, med nästan glänsande bruna blomskärmar.

Rotstocken kryper och utvecklar bladiga skott. Stråen äro trubbkan-

tiga (nästan trinda), striramiga. Blad och skärmblad nästan platta,

temligen breda, de sednare långt slidade, korta. Ståndaraxet är grön-

brunt; bloraskärraarne vanligen blekbruna med bred, grönaktig ryggnerv.

Fruktaxen äro 1—3, smala och glesblommiga; det nedersta är vanligen

långt skaftadt och det öfversta sitter alldeles invid ståndaraxet. Nöt-

gömmena äro hvit- och grönaktiga, svagt nerviga, nästan klotrundt om-

vändt-äggrunda eller mera ellipsoidiska, med något sned, alldeles hel,

nästan ringlik mynning; de äro längre än de äggrunda, spetsiga, ku-

ipiga, mörkbruna och blekryggiga skärraarne.

Växer på fuktiga ängar och betesmarker, i kärr och vid träsk

o. d., allm. — Blommar mest i Maj eller Juni. — Utbr. Europa (utom

södra Italien och italienska öarne, Grekland, Turkiet); Caucasien, Sibe-

rien, Karatschatka, Island.

Hirsstarren omvexlar stundom med nästan dubbelt smalare blad

och skärmblad och dubbelt mindre ax och nötgömmen; dessutom med

mycket uppblåsta, brunaktiga nötgömmen (var. tumida Laest.). F. ö.

angripes den icke sällan af en slags sotsvamp (Ustilago) i sina nöt-

gömmen, hvilka derigenom bli större och klotrunda. Namnet häntyder

på de vanligen hvitaktiga och något hirskornlika nötgömmena. Växten

är tecknad i Campi Elysei, 1702 (Gramen cyperoides — spica granis

rarioribus etc).

* Carex vaginata Töch. liknar Hirsstarren men iir rent grön, vanligen större,

och har nägot smalare strå, något längre och bredare blad, mycket vidslidade skärm-

blad och äggrunda, otydli'1-trekantiga (icke uppblåsta), kort och iiagot snedt spetsade,

gröna nötgömmen. — Växer i mindre våta skogskärr och annan skogsmark, men säll-

synt eller mindie allmän. — Blommar i Juni.

* Carex livida W. liknar också Hirsstarren, men är blägrå och har helt smala,

mycket kölade blad, aflånga, lågt kuUriga (icke uppblåsta) nötgömmen och kantigt, sta-

digare strå. — Växer i lösa och dyiga, djupa kärr i Lappland och norra Sverige ända

till Vermland, Nerike och Upsala; dessutom vid Vexiö. — Blommar i Joni, Juli. —
Redan samlad af Montin, i Upland 1748, ehuru såsom C. panicea (herbar. Montin.l.
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17. Laddstarren
(Carex toiuentosa L.)

är något blåaktigt grön, med mörkbruna blomskärmar och blekt grå-

ludna nötgömmen. Rotstocken alstrar temligen krypande skott. Stråen

äro vanligen omkring 10 tum höga, raka men temligen spensliga; bla-

den liniebreda, skärmbladen smalare och slidlösa. Fruktaxen något när-

made, trindt-aflånga eller nästan cylindriska, Nötgömmena äro nästan

klotrunda, deras skärmar spetsiga.

Växer på ängar på Gotland (allmän) och Öland. — Blommar i

Maj. — Utbr. medlersta Europa, norra Italien, Ungern, Siebenburgen,

Servien; Oaucasien.

Luddstarren upptäcktes, såsom svensk, af Wahlenberg på Got-

land (Vet. Ak. H. 1803).

18. Landstarren eller Bergstarren
(Carex montana L.)

bildar små och mjuka, ljusgröna tuvor med glänsande-mörkröda nedre

bladslidor och cästan svarta (mörkt rödbruna) ax; de gamla, vissnade

och hvitnade bladen qvarsitta talrikt och äro längre än de unga stråen.

Stråen äro tuvade, smala och slaka, vid blomningen endast omkring 5

tura höga, men bli sedan dubbelt högre och slutligen något nedkrökta;

de äro bladiga endast nedtill. Bladen äro platta men endast i linie

breda, slaka, sträfva och glest håriga; rotbladen långa och knippade,

stråbladen korta. Skärmbladen äro vanligen slidlika och brunt hinn-

aktiga, mera sällan med en kort, bladlik udd. Fruktaxen 1 eller 2,

mycket närmade, bredt äggrunda. Nötgömmena äro omvändt-äggrundt-

ovala, trekantiga, spetsiga, ludna, 1^ linie långa (större än hos när-

stående arter), längre än de trubbiga och kortuddiga skärmarne.

Växer på ängsbackar, torrare betesmarker bland buskar, i mull-

rikare lundar, i södra och medlersta Sverige, här och der ymnig; dess-

utom i Dalarne vid Avestad. — Blommar i Maj. — Utbr. medlersta

Europa, Sverige, Finland, Island, England, Spanien, norra Italien, Un-

gern, Siebenbiirgen.

Bergstarren är en täck art, och dess vårliga, ljusgröna och mjuka

bladtuvor ha ett mera gräslikt och gladt utseende än de flesta andra

Starrarters. Genom sin starka rotbildning breder den ut sig mycket,,

särdeles på bättre mark, så att den kan bilda vackra mattor. Då

Linné utgat' sin Flora Suecica, kände han växten endast från Upsala-

trakten.



425

19. Klotstarren
(Carex globularis L.)

blir 10— 15 tum hög och har helt smala, mjuka och slaka blad och

strån, de seduare ända högt upp beklädda med bruna slidor (fjäll). Rot-

stocken är smal och grenig, likaledes fjällig. Stråen äro hvasst tre-

kantiga; skärmbladen smala, långa, isynnerhet det nedersta. Fruktaxen

temligen åtskiljda, kort-äggrunda, endast omkring 2 linier långa och

nästan lika breda. Nötgömmena bredt-äggrunda, spetsiga, ludna, gröngrå,

nära linielånga, nästan dubbelt längre än de temligen blekbruna, trub-

biga skärmarne.

Växer i fukti."', tuvig skogsmark i Lappland och norra Sverige

till ned i Vestraanland, Nerike och Vermland; dessutom på ett ställe i

Dalsland och Småland. — Blommar i Juni. — Utbr. Norge, Sverige,

Finland, norra och medlersta Ryssland.

LiNNi: upptäckte denna art i Lappland och Dalarne (Fl. Sutc),

Wahlenberg, som i Vet. Ak. H. 1811 upptager den för Gestrikland

och Helsingland, beskrifver den närmare i sin Flora Lapponica, anmär-

kande att arten till utseende icke är olik Frånstarren (C. remota), men

närmast beslägtad . med föregående (C. raontana).

20. Pillerstarren

(Carex pilulifera L.)

är rent ljusgrön med blekbruna och grönaktiga ax och bildar icke säl-

lan små tuvor med temligen täta bladknippen, hvilka vanligen ha några

gamla och vissnade blad jemte de gröna. Blad och skärmblad äro

platta och mjuka, sträfbräddade, de sednare jemnbredt-syllika, gröna och

slidlösa, men med hinnaktiga basöron. Stråen äro 5—10 tum långa,

kantiga, mycket smala och slaka, slutligen nedkrökta (o: C. decura-

bens Ehrh.). Fruktaxen äro 2— 3, närmade och oskaftade, rundadt-ellip-

soidiska eller nästan klotrunda, ärtstora. Nötgömmena äro nästan klot-

rundt omvändt-äggrunda och mycket kort sprötade, trubbigt-trekantiga,

småludna, icke längre än de äggrunda och uddspetsiga skärmarne,

hvilka äro blekbruna och längs midten gröna.

Växer i magrare skogsmark, på torrare betesmarker och steniga

skogsbackar, allm. i södra och medlersta Sverige, i det norra sälls.

(men ännu i Ångermanland: Frist.) och i Lappland icke alls. — Blom-

mar i Juni eller Juli. — Utbr. Europa utom Portugal och nästan hela

Spanien, södra Italien och italienska öarne, Grekland, Turkiet; Island,

Kamtschatka.

Enligt Wikströms Stockholms Flora var Swartz den som först

anmärkte Pillerstarren som svensk (vid Stockholm). Annars hade
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Wahlenberg upptäckt deu på Gotland i Ardre, Östergarn (V. A. H.

1803) och Agardh upptagit den såsom skånsk (Caric. Scan.)-

21. Hedstarren
(Carex ericetorum Poll.)

är något blåaktigt mörkgrön med mörkbruna slidor och mörkt grå-

aktiga, glänsande ax. Rotstocken har bladiga skott. Bladen äro nä-

stan platta, korta och breda (till Ii linie), temligen hårda och var-

aktiga, så att en del gamla vanligen qvarsitta gröna då växten blom-

mar; skärmbladen mycket korta, eller nästan endast hinnartade och

mörka slidor. Stråen äro nästan uppräta, omkring 5 tum höga, längre

än bladen, släta, med klubblikt, gråbrunt ståndarax. Fruktaxen 1—2,

oskaftade och mycket närmade, äggrunda. Nötgömraena äro omvändt-

äggrunda med mycket kort spröt, trubbigt trekantiga, kortludna, om-

kring lika långa som skärmarne, hvilka äro omvändt-äggrunda, rundadt-

trubbiga, blekbruna, hinnaktigt hvitkantade, vanligen svagt hårbräddade

(o: C. ciliata W.).

Växer på torra och magra backar och betesmarker, allm. i södra

och raedlersta Sverige, i det norra sälls. — Blommar mest i Maj, tidi-

gast bland våra vanligare Starrarter. — I fjelltrakterna växer en under-

art, som har mjukare blad och jemtismalare, spetsigare blomskärmar (o:

C. niembranacea Hpe). — Utbr. norra och medlersta Europa; Cauca-

sien, Siberien.

Vv^AHLENBERG upptog först Hedstarren bland svenska växter (Vet.

Ak. H. 1803), men enligt Wikströms Stockholms Flora lärer SwartZ

redan tidigare anmärkt densamma (vid Stockholm).

* Carex priecox Jacq likiwir icmlifieii Hcdslarren, tntiu har bruna, smalare,

nåjjot skafiade ax Idet iiedersia stundom Uiiijiskaftadt); är blekgrön och vanligen större.

Nötgömracua aro nÖÅtau klotrundt (jvaia; deras skärmar ljusbruna, äggrunda, spetsade

eller uddiga genom den utlöpande, gröna nerven — Växer på backar och torra betea-

marker o. d. i södra, niedlersia och niigot i norra Sverige men mindre allmän än Hed-

starren. — IJloniiiiar i ^laj.

22. Fingerstarren
(Ciirex digitala L.)

bildar vackra tuvor med ljusgröna, rödaktigt slidade, platta och mjuka

blad, nästan lika långa som de nästan trinda och släta, 5—8 tum

höga, slaka stråen, hvilka nederst äro beklädda med rödbruna, bladlösa

eller nästan bladlösa slidor och upptill omslutas med hinnartade, snedt-

tvärskurna, bladlösa skärraslidor. Fruktaxen äro vanligen 2—3, glän-

sande bruna, nästan uppräta på något blottade skaft, omkring ^ tum

långa, jeransraala, glest 6—10-bloramiga; de nå upp till eller öfver
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atåndaraxet, sä att hela ax3tällnin|?eii blir liksom fingrad. Nötgöraraena

äro teraligen stora, åtminstone linielånga, trekantigt-omvändt-äggrunda,

mycket kort spetsade (sprötade), kortludna, lika långa som de rödbruna,

hinnkantade och grönnerviga, tvärtrubbiga eller kortuddade skärraarne.

Växer på skogsbackar och i lutidar, ända upp till Ume-Lappraark.

— Blommar i Maj eller Juni och mognar hastigt. — Omvexlar (i norra

Sverige) blek, med mindre skaftade ax. — Utbr. nästan alla Europas

länder; Caucasien, vestra och södra Siberien.

* Carcx pediformis C. A. Mey. liknar mycket Fiugerstarren, men Sr större,

msd nedtill bladiga strån och mer skiljda ax; blomskärmarne ato mindre tvärtrubbij;»,

— Växer i Jemtlands bergstrakter sälls. — Blommar i Maj.

* Carex oruithopoda W. liknar ocksä Fincterstarren, men är mindre, blekare

och slakarc an dt-nna, med, särdeles upptill, krökt strä och bagkrökta, endast omkring

3 linier långa, 3— fi-blommiga spiras; nöti^ömmena längre än de blekbruna, nägot spet-

siga skärmarnc; slidorua blekicröna. — Viixer pä fuktiga äugar, vid skuggiga bergssidor

o. d., heLst pä kaik. i allmänhet bällsynt utom pil Golland — Bioinniar i Maj eller Jani.

23. Fotstarren
(Carex pedata Whlub.)

är helt liten, vid blomningen endast 1—3 tura hög, men bildar täta,

nedtill brunaktiga tuvor med temligen hårda, tumslånga, i linie breda

blad och raka, trubbkantiga eller nästan trinda strån. Skärmbladen äro

syllika, mycket kort slidade och vanligen kortare än axet. Fruktaxen

äro mest 2, närmade och kortskaftade, 2—2| linie långa, temligen

glest o—6-blommiga (mest 4- eller 5-), uppräta; de nå slutligen lika

eller nästan lika högt som ståndaraxet. Nötgömmena äro nästan klot-

runda med mycket kort, tvätandadt spröt, glänsande-glatta, längre än

de brunaktiga och hinnartade, breda och mycket trubbiga skärmarne;

både nötgömmen och skärmar lossna lätt.

Växer på steniga backar och torra bergsluttningar i Lapplands

och Herjedalens fjell, sällsynt, mest i Lule-Lappmark. — Blommar i

Juni, Juli. — Utbr. nordliga Norge, Herjedalen, Lappland, Island.

En ganska egendomlig art, säkerligen tillhörande samma naturliga

grupp som Fingerstarren och de näst föregående, men skiljd från dem

bl. a. genom sina alldeles glatta nötgömmen. Växten upptäcktes (jf

Wahlenberg 1807 i Lule-Lappmark, på fjelien vid sjön Virihjaurs sö-

dra sida. Han bestämde och beskref den först i sin Flora Lapponica

och skildrade den sedan i Svensk Botanik X, der dessutom Laestadii

teckning visar den lilla men utmärkta, högnordiska växtens utseende.

Wahlenberg ansåg arten vara Linnés Carex pedata (Sp. Plant.), hvil-

ken SoLANDBR saralat i Pite-Lappmark.
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*****) Med vanligen tvåkönadt toppax. Nötgömmena kort sprö-

tade eller sprötlösa.

2i. Baxbaams-Starren
(Carex Buxbaumii Whlnb.)

är blåaktigt grön och blir vanligen omkring fotshög, stundom nära

alushög eller högre, Kotstoeken kryper och utvecklar bladskott. Stråen

äro uppräta, bvasst trekantiga, nedtill beklädda med platta men smala

blad och rödbruna, nättrådiga slidor. Skärmbladen äro bladartade och

det nedersta når upp till det klubblika toppaxet. Fruktaxen äro

2—3, vanligen kort och tjockt aflånga eller omvändt-ägglikt-ovala, upp-

räta och nästan oskaftade, tämligen åtskiljda. Nötgömmena äro nästan

eliiptiska och sprötlösa, kullrigt-trekantiga, nerviga och svagt prickiga,

blckgröna, omkring lika långa som men bredare än de uddspetsiga,

svartbruna eller mörkt rödbruna, grönnerviga skärmarne.

Växer på våta ängar, kärriga sötvattensstränder o. d., sällsynt eller

mindre allmän och mest tillhörande landets östligare del. — Blommar

i Juni. — Varierar temligen mycket. Toppaxet har merendels spir-

blommor upptill; sällan (i Lappland och fjelitrakterna vanligare) saknar

det alldeles sädana eller intaga de axets bas. Blomskärmarne bli i

fjelltrakter icke sällan endast spetsade, utan eller med helt kort udd.

Stråen omvexla mellan 5 och 25 tum långa och axen kunna stundom

bli tumslånga och nästan trinda (cylindriska). — Utbr. norra och med-

lereta Europa; Förenta Staterna.

Wahlenberg upptäckte denna Starrart i våra kärr, "e. gr. io

Stormossen ad Osthammar, et in Lapponia ubique" (Whlnb. Vet. Ak.

Handl. 1803). Agarbh anmärkte den i Skåne (Caric. Scan. 1806),

Hartman på Areskutan 1813, AHLaviST på Öland o. s. v. Såsom ar-

tens upptäckare och bestäramare anmärker, har den en viss likhet med

Carex stricta eller C. caespitosa, för hvilka den troligen också tagits i

äldre tider. Åtminstone förvaras i Bergii herbarium, såsom C. caespi-

tosa var., exemplar af Buxbau ms-Starren samlade af Solandek i Pite-

Lappniark 1753 (Wikstr.).

25. Svartstarren
{Carex atrata L.)

är mörkgrön med nästan svarta ax. Strået är omkring fotshögt eller

högre, hvasst-trekantigt. BladtJi äro vanligen omkring 1^—2^ linier

breda och ha tillbakakrökta, mycket skärande kanter. Axen nästan

trindt-lausettlika, skaftade, nära | tum långa och omkring 2^ linier

breda, alla närmade (nästan knippade), toppaxet med spirblommor upp-
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till. FrukUixen luta vanligen, isynnerhet äldre. Nötgömmena äro 1^

linie långa, nästan ovala, naed kort spets (spröt), tämligen platta, svagt

prickiga, merendels täckta af de nästan lika stora, spetsiga, svarta och

något rödaktiga skärmarne.

Växer i fjellen, mest på gräsiga och fuktiga ställen. — Blommar

i Juni, Juli. — Omvexlar spensligare och sraalbladigare, med uppräta,

mindre ax; nötgömmena bli stundom (mest på da högsta fjellen), åt-

minstone till större delen, svarta eller svartbruna. — Utbr. raedlersta

och norra Europa, Island, Skottland, Wales; Pyrenéerna, Alperna, Kar-

paterua.

Bland Fjellstarrarne utmärker sig denna art strax med sina breda,

skärande blad och sina stora, svarta och gröna ax. Det är en rätt

vacker art (d: Gramen alpinum pulchrura etc. Scheuch.). Redan Linné

fann den i Lappland och Rudbeckarne tecknade den i Carapi Elysei.

Wahlenberg beskref den närmare i sin Flora Lapponica, Wahlberg

skildrade och LaeSTADius tecknade den i Svensk Botanik.

* Carex iiis.ra All. likoar myckel Svartstarren, men iir mindre, med något bre-

dare ax och omväudt-äggruuda, rundadt-trubbiga nötgömmeu. — Växer i Lappland

iLctst.) och på Areakutau (Beurl.).

26. Vahls-Starren
(Carex Vahlii Schk.)

är teraligen ljusgrön, med svarta men små blomskärmar. Strået är

rakt och upprätt. Bladen äro mjuka, omkring liniebreda; skärmbladen

något bladlika. Axen 2—3, mycket närmade, nästan klotrunda eller

kort ellipsoidiska, icke mycket större än ärter (nära 2 linier); topp-

axet saknar icke sällan spirbloramor. Nötgömmena äro rundadt-ovala

med kort spets (spröt), svagt prickiga, dubbelt längre än de nästan

trubbiga, alldeles svarta skärmarne.

Växer i fjelltrakterna (o: C. alpina Sw.), ända ned till Idre i Da-

larne, Ångermanland (Ramsele o. a.) och Medelpad (Finsta socken). —
Blommar i Juni. — I lägre trakter, särdeles på fuktig gräsmark i

skogsregionen, blir växten vanligen större (omkring 10 tum, också

alnshög: var. gigantea Lsest.) och spensligare, med hvitaktiga nötgöra-

men; i högre trakter åter kortare (omkring 5 tura) och stadigare, med

gulaktiga, stundom bruna nötgömmen.

Redan Solander hade (1753) samlat denna växt i Pite-Lappmark,

men den inlades i Bergii herbarium såsom Carex leporina var. och

uppmärksammades sedan icke förr än Liljeblad ånyo funnit den i

Torne-Lappmark (1788) och Swartz beskrifvit den i andra upplagan

af hans Flora (1798). — Vahls-Starren tillhör egentligen det nordliga
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Skandinavien, men växer också i Skottland, Schweiz, Tyrolen och

Steieiraark.

ff) Arter med 2 (endast stundom 3) märken (Distigmaticfe).

27. Hafsstarren
(Carex maritima Mull.)

är (gulaktigt) blekgrön, vanligen omkring fotshög, med glänsande-gul-

aktiga, omkring | tum långa ax; ståndaraxen mest 2 (det ena litet),

uppräta eller lutande; fruktaxen trinda, hängande på långa och smala,

nederst brunaktigt-slidade skaft. Strået är hvasskantigt, yngre lutande.

Blad och skärmblad äro platta, nära 1^ linie breda. Nötgömraena äro

ruudadt-omvändt-äggrunda, plattade, otydligt nerviga, knappt linielånga

och lossna snart; deras skärmar hinnartade och glänsande gulaktiga (i

kanten), tvärt smalnande till en borstlik, småsågad udd, som är två

eller tre gånger längre än nötgömmet.

Växer på steniga hafsstränder i Bohuslän. — Blommar i Juni.

Hafsstarren är en af våra utraärktaste och vackraste Starrarter.

Ketzius upptager den först såsom svensk i Supplementet till sin Pro-

dromus (1805). — Utom Bohuslän tillhör arten äfven Norges och norra

Finlands kuster.

^8. Saltstarren

(Carex salina Whlnb. var. — Carex kattegatensis Fr.)

är endast mellan 5—10 tum hög men har nära tumslånga ax, vanligen

endast ett ståndarax ehuru merendels ett andra finnes men helt litet;

blomskärmarne äro rödbruna (o: C. hsematolepis Drej.). Fruktaxen äro

uppräta, trindt-lansettlika, skaftade, omkring lika långa som eller (i

Herb. Norm. mycket) längre än skaften. Nötgömmena gulaktiga, ora-

vändt-äggrunda med hel mynning, kortare än de syllikt uddspetsiga,

rödbruna skärmarne (udden saknas hos en del).

Växer på Bohusläns hafsstränder. — Blommar i Juni, Juli. —
Tillhör endast de bohusländska och norska kusterna.

29. Tattenstarren
(Carex aquatilis Whlnb.)

är mörkgrön, slät och glatt, och bildar endast glesa tuvor emedan rot-

stocken alstrar skott, hvilka sedan de uppnått en viss längd bilda blad-

knippe och rötter. Strået är trubbkantigt, stadigt, mest omkring alns-

högt, men kan också bli dubbelt högre. Bladen äro långa och slaka,

de blomlösa knippenas aluslånga eller mera, helt smala och kölade;
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stråbladen bredare (omkring 1| linie), bredt kölade eller det högsta

rännlikt; skärmbladen likna det sistnämnde och äro nästan hölsterlika,

längre än axsanilingen, något krökta. Axen äro 2—2^ tura långa men

endast omkring 2 linier breda, trinda eller vanligen något klubblika,

ståndaraxen 1—3. Fruktaxen vanligen 3—4, uppräta, de nedre något

skaftade. Nötgömmena äro små och mycket talrika, rundadt-ovala med

hel mynning, platta, bleka, knappt ~ linie långa men likväl längre än

de bruna skärmarne.

Växer invid stränder i sjelfva vattnet, der man icke sällan ser

den bilda liksom små skogar, ymnigast i Lapplands och norra Sveriges

sötvatten, sparsammare ned till Vermland och vid ostkusten ända till

i Blekinge. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. Norge, Sverige, Fin-

land, norra Ryssland; Island.

Som bäst utvecklad, är Vattenstarren en bland våra större Starr-

arter, utmärkt med sin stadiga växt. Störst och vackrast blir den

nära manshög och något bredbladig (var. latifolia Laest. och var. lon-

gestigraata Laest.). Den omvexlar likväl mycket, såsom stor och med

nästan rödbruna blomskärraar (var. rubicunda Laest.); mindre, med korta

honax (var. clavata Lsest.); liten och uppkrökt (var. pratensis Laest.). —
Wahlenberg upptäckte arten i Lappland, der den är "allestädes ytterst

allmän i vattnen", och bestämde den i Vet. Ak. Handl. för 1803.

* Caiex borealis Lantr. liknar temligen Vattenstarien, men är mindre, med
knappt tumslånga ax (endast 1 ständradt); nötgömmena aflångt-ovala, endast något längre

än skärniarne. — Växer på fuktiga ställen i Lappland, Vesterbotten och Ångermanland,

sällsynt.

* Carex vacillans Drej. är omkring fotshög med temligen korta blad och

skärmblad, de sednaie knappt bredare än strået; fruktaxen oskaftade, smala; nötgöm-

mena bredt-omvändt-äggrunda, mycket kortare än de äggrundt-lansettlika, spetsiga, nä-

stan svarta skärmarne; märkena 2 eller 3. — Växer på fuktiga ställen i Lappland och

vid Areskutan.

30. Hvasstarren
(Carex aciita L.)

är blåaktigt grön (o: Blåstarr), tuvad, vanligen 1—2 alnar hög, med

mycket hvassa (skärande) strån och blad samt penntjocka ax, mest 2

eller 3 af båda slagen ; spiraxen luta under blomningen. Stråen äro

trekantiga med småsågade kanter; de luta något upptill. Bladen äro

långa och slaka, till nära 2 linier breda, platta med nedvikta kanter

eller kölade, hinnartadt slidade; skärmbladen merendels längre än hela

strået, slidlösa eller nästan slidlösa men med två små öron vid basen.

Fruktaxen äro nästan trinda (cylindriska), mer eller mindre lutande,

det nedersta skaftadt (stundom långt-). Nötgömmena äro ovala eller
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nästan rundatit-elliptiska, kullriga på båda sidor, nästan nervlösa, med

kort och svagt, trindt och helt spröt, omkring lika långa som de van-

ligen blåsvarta, spetsiga skärmarne. Ståndarne icke sällan 2.

Växer på stränder, våta ängar och i kärr, allra. — Blommar i

Maj eller Juni. — Omväxlar mycket till storlek, bladens bredd, axens

ställning, skaft och färg, blomskärraarnes längd; icke sällan ha spir-

axen ståndare upptill. Stundom (Mälartrakterna, Blekinge) blir växten

gulaktigt grön, med blekare, smala, mycket slaka och nästan hängande,

2—3 tum långa ax (o: var. personata Fr.). C. acuta submontana och

C a. terrestris Laest. äro mindre varieteter med närmade ax.

På många starrängar är Hvasstarren bland de ymnigaste gräsen

och uttränger smånigom de andra, hvarigenom det hö, som på sådana

ängar vinnes, blir allt sämre och sämre. Emellertid är den nyttig så

till vida som dess starka och talrika rötter binda lös mark och gungdy.

så att den slutligen tillvallas och blir tjenlig att bära bättre grässlag.

Då Hvasstarren skall skördas till hö, bör detta, liksom med andra

Starrarter, ske tidigt. Färsk, isynnerhet förtärd i större mängd, kan

den orsaka svåra sjukdomar hos kreaturen. — Hvasstarren är utbredd

genom nästan hela Europa och växer dessutom i Caucasien, Siberien

och på Island.

* Carex limula Fr. har krypande ocli skottalstrande rotstock, onikriner fotshögt

8trä och tumslanga, nästan svarta ax, slåudaraxet vanligen ensamt. Skärmbladen äro

smala. Nötgömmeiia aflangn, spetsiga, plattade, deras skärmar trubbiga. (Växten i Herb.

Norm. liknar något en svartninskig C. vulgaris). — Växer på fuktiga ställen i Lapp-

land, sälls.

* Carex hyperborea Drej. liknar föregående art, men har kortare och tjockare

ax samt elliptiskt-ovala nötgömmen med trubbade, längre skärmar. — Växer i Torne-

Lappmark och Herjedalen, mycket sällsynt.

31. Rakstarren
(Carex stricta Good.)

bildar stora och täta, något blåaktigt gröna tuvor med 1— 1-| aln höga,

kortbladiga, hvasst trekantiga, raka och stadiga strån, nästan raka blad

och talrika nättrådiga slidor. Bladen äro mycket kölade (med vikta

kanter); skärmbladen uppräta, vanligen kortare (men också längre) än

strået, slidlösa men med två små öron vid basen. Ståndaraxet är van-

ligen ensamt (stundom 2). Fruktaxen äro mest 2 eller 3, uppräta,

trinda och vanligen omkring tumslånga, täta, nästan oskaftade, mer-

endels ståndrade upptill (då spetsade). Nötgöramena äro elliptiska,

plattade, tydligt nerviga, med mycket kort och helt spröt; de sitta

mest i regelbundna rader och lossna snart. Skärraarne äro nästan syl-

lika, något spetsiga, föga kortare än nötgömraena.
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Växer på stränder, i kärr o. d., i södra och medlersta Sverige.

— Blommar i Maj, Juni. — Omvexlar till bladens bredd, axens antal,

läge och storlek (de variera från ^ till nära 2 tum långa), blomskär-

marnes och nötgömraenas färg ra. m. — Utbr. nästan hela Europa.

SwARTZ lärer (enligt Wikströms Stockholms Flora) först anmärkt

Rakstarren hos oss, men Wahlenberg, som fann växten i Upland,

nämner den troligen först såsom egen art* (1803). Förut omtalas den

antingen icke alls eller (Liljeblads Flora, 1798) endast såsom varietet

under C. acuta.

* Carex tricostata Fr. liknar Rakstarren, men är rent grön, har bladigare

strä, skottalstrande rotstock, helt-hinnartade slidor, mycket långa, slaka skärmblad, ägg-

rundt-ellipliska, köladt-3(— 5|-nerviga, icke sällan gröna nötgömmen, tydligt längre än

de trubbiga sJvärmarne. — Växer mest på stränder i medlersta Sverige, Östergötland

och norra Småland, sälls. — Blommar i Juni.

* Carex prolixa Fr. liknar temligen Rakstarren, men är vanligen mindre tuvig

ehuru icke sällan större, rent grön, med talrikare, mera åtskiljda och lutande ax, bre-

dare och plattare, slaka blad och skärmblad, de sednare längre än axen; bladslidorna

hell-hiunartade; uötgömmena äggrunda, plattade, nerviga, mera varaktiga, kortare än de

lansetllika, långt spetsade, svartröda skärmarne. — Växer vid stränder och i kärr, i

medlersta och södra Sverige, mest iakttagen i det medlersta (Mälartrakterna). — Blom-

mar i Maj, Juni.

32. Tuvstarren
(Carex ceespitusa L.)

bildar, såsom namnet antyder, stora och mycket täta, gräsgröna tuvor

med nästan bladlösa (endast nedtill bladiga) strån och talrika, långa

blad, bådadera slutligen slaka. Bladen äro omkring liniebreda, kölade,

stråbladen med platta (utvikta) kanter och kortare än de andra, hvil-

kas kanter äro vikta tillbaka så att samma blad synas tvåkölade ofvanpå;

de nedre slidorna äro nätådriga. Stråen äro hvasst och sträft trekan-

tiga, under blomningen endast omkring 5 tum höga, men slutligen 10

—15 tura eller högre; de ha vanligen endast 1 ståndarax, men 2 eller

3 spirax, det eller de nedersta med ett litet syllikt, vid basen hinnaktigt-

tvåöradt, slidlöst skärmblad. Axen äro endast omkring ^ eller | tum

långa, ståndaraxet något större, alla närmade och uppräta. Fruktaxen

äro vanligen trinda, icke sällan ståndrade upptill, oskaftade eller det

nedersta kort skaftadt. Nötgöramena äro nästan rundade eller bredt-

äggrundt-elliptiska, plattade med kullriga sidor, nervlösa, med mycket

kort och helt spröt, obetydligt längre än de lansettlikt-syllika, vanligen

svart- eller brunaktiga (och hvitnerviga) skärmarne.

Växer på fuktiga eller våta ängar, i kärrmark, allmän till det

nedre Lappland (der den likväl är sällsynt), — Blommar i Maj eller

Juni (i medlersta Sverige nära en månad tidigare än Vanliga Starren);

Nyman. Sv. Fanerog. II. *o
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mognar i Juni, Juli. — Beständigare än de närstående arterna, men

omvexlar likväl till axens och blomskärmarnes skepnad och färg, m. m.

Visserligen bilda också åtskilliga andra Starrarter tuvor, men denna

art är likväl den allmännast bekanta, den som vanligast bildar tuvorna

på våra sänka ängar och på sådana utgör det ymnigaste "gräset", åt-

minstone i medlersta Sverige. Endast om våren, medan den ännu är

ung, äta kreaturen den. Får" den växa ostörd, uppnå dess tuvor snart

betydlig storlek och bidraga väsentligen att valla igen kärren och små-

nigom ombilda dem till torrare ängsmark. — Denna särdeles utmärkta,

i allmänhet beständiga och bland vår allmoge väl bekanta, Starr var,

innan Linné beskref den, annars så litet känd att endast Kajus tyd-

ligt omtalar den (1724), liksom sednare tiders utländska botanister

mycket misskänt densamma (jfr Fr. Mänt. III). Den synes också vara

sällsyntare utom norden; är likväl anmärkt i Holland, norra och med-

lersta Tyskland, Österrike.

* Carex turfosa Fr., som än bildar tuvor än icke, har merendels 10— 15 tum
höga strån, helt smala, bredt-kölade blad (med platta kanteri, bladlika axskärmar, smala

ax och äggrundt- ovala, plattade, släta nötgömuien med spetsiga skärmar. — Växer i

kiirr, mest i medlersta och norra Sverige. — Blommar i Maj, Juni.

33. Vanliga Starren
(Carex vulgaris Fr.)

är blåaktigt grön och växer i allmänhet mer eller mindre spridd allt

som rotstocken alstrar längre eller kortare skott, men kan också bilda

temligen täta tuvor. Stråen äro trekantiga, vanligen 5—10 tum höga,

nedtill längbladiga, upptill icke sällan båglikt krökta; de bära 1 eller

2 ståndarax och mest 2 eller 3 spirax. Bladen äro rännlika (med

uppvikta kanter), merendels temligen breda, med helt-hinnartade slidor;

skärmbladen slidlösa, det nedersta vanligen längre än alla axen, blad-

likt men nästan platt. Fruktaxen äro nästan trinda eller aflånga, van-

ligen täta, närmade och ko*t skaftade, det öfversta icke sällan ståndradt

upptill, det nedersta ofta på långt skaft från stråets bas. Nötgömmena

äro regelbundet nästan 6-radiga, varaktiga, omvändt-äggrundt-ovala eller

bredt-elliptiska, plattade (något kullriga på utsidan), nerviga, med liten

och tvär mynning, länge grönaktiga, längre än de aflånga, trubbiga,

vanligen svartbruna och grönnerviga skärmarue.

Växer i kärr, på fuktiga ängar och betesmarker, mycket allmän.

— Blommar i (Maj eller) Juni. — Varierar mycket, såsom till stor-

lek och växsätt, till bladens bredd, med bredare och smalare, tätare

och glesare ax, stadigare och smärtare strån. Isynnerhet i nordligare

trakter eller på hård mark kan den bli ganska tuvig (var. caespititia
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Laest.), då den pa lösare mark har temligen långa och båglikt upp-

krökta rotskott (var. radicosa Laest.)- I djupare kärr växer en under-

art med tuvade, spensliga strån, långa, mycket smala och trådlikt hop-

rullade blad, smala och mera åtskilda ax (o: Carex juncella Fr.).

Denna Starr utgör ett märkligt exempel på huru en ganska all-

män och redan hos äldre botanister upptagen växt stundom kan, un-

der det nya arter uppställas, bli misskänd eller alldeles bortglömd.

Fries, som lyckligt återställt denna art under en benämning, som se-

dan gammalt tillagts den (Gramen cyperoides vulgatissimum Raj.

hist. Carex nigra verna v ul ga ris L. Fl. lapp.), har också (Mänt. III)

upplyst dess historia. I gamla tider var arten klar och allmänt känd,

säger Rajds, som emellertid närmare bestämde och beskref densamma.

LlNNt förenade den med C. acuta och likaså gjorde alla hans samtida,

både in- och utlänningar. Smith förblandade den med C, caespitosa,

hvilken också derigenom blef misskänd och slutligen beskrefs som ny.

— Vanliga Starren förtjenar väl sitt namn; den icke blott är den van-

ligaste hos oss, åtminstone bland de arter, som växa på fuktig mark,

utan är också vidt utbredd i andra länder, "omnium Caricum in orbe

vulgatissima". Den växer i nästan hela Europa, i N. Amerika, norra

Asien o. a,

34. Styfstarren
(Carex rigida Good.)

har grenig, mörkfjällig rotstock med bladiga skott och stadiga, omkring

5—10 tum höga, hvasskantiga, nedtill bladiga strån, hvilka vanligen

bära endast ett stätidarax. Bladen äro stvfva, omkrinar lA linie breda,

platta och kölade, med nedvikta kanter. Fruktaxen äro täta, mest när-

made, det nedersta vanligen skaftadt; egentligen äro de mest endast

nära 1| linie breda, men angripas icke sällan af en sotsvamp och bli

då bredare. Nötgömmena äro nästan ovala, nästan köladt kullriga,

nervlösa, omkring lika långa som de trubbiga, svarta skärmarne (om-

kring 1 linie).

Växer i fjellen, mest på torrare, stenig mark (o: C. saxatilis

Whlnb.), allra.; dessutom i Dalarne i Idre och Särna. — Blommar i

Juni, Juli. — Nederst på eller invid fjellen (på fuktigare mark) blir

växten störst, med breda och uppräta blad och skärmblad, längre, nå-

got klubblika, icke sällan upptill ståndrade ax, det nedersta längre åt-

skildt. Högre upp på fjellen blir den mindre, med utkrökta blad men

ännu bladlika axskärmar, och högst upp blir den helt liten (2

—

3 tum)

med utstående blad och mycket närmade, oskaftade, korta ax, hvilkas
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skärmar äro nästan bladlösa. — Utbr. norra och medlersta Europa,

Skottland, Island.

Wahlenberg, som ansåg- Styfstarren vara Linnés Carex saxatilis,

beskrifver den under detta namn i sin Flora Lapponica och anmärker

att figuren på Carex rigida i English Botany föreställer denua samma

art (C. saxatilis). Men Fries (Mänt. III, 1843) och andra nyare bota-

nister erkänna icke denna för Linnés, utan anse C. saxatilis L. vara C.

pulla Good. (hvilken vi förut omtalat under n:o 4*). Denna sednare

åsigt har ett vigtigt stöd i Linnés herbarium, der enligt C. Hartman

såsom C. saxatilis ligger C. pulla Good.

* Carex elylroides Fr. iiknnr något Styfstarren och har närmade, klubblika

ax,, omvandt-ägjfruuda eller bredt-ovala, jjlaltade, nerviösn och prickadt nötgöiiimen;

blad och skärmblad slaka, breda och i)l;itta, de sednare langa och nästan liölsterlika;

strået bladigt nediill, under blomningen krökt; roUiocken alstrar bladskott (icke tuvig).

— Växer på sandiga ställen i Lappland (Karesuando, Torneå), vid Upsala (säils I och i

Halland, — Blommar i Juni, Juli.

35. Tväfärgstarren
(Carex bicolor All.)

är bland våra minsta Starrarter, med endast 2—3 tums, slutligen båglikt

nedkrökt eller lutande strå, icke liniebreda blad och vanligen 3, 2—2|

linier långa ax, hvilka äro närmade, ovala och nästan alla eller åtmin-

stone toppaxet tvåkönade (med ståndare nedtill). Nötgömmena äro nå-

got trekantigt omvändt-äggrunda, trubbiga, hvitblå eller nästan benhvita,

längre än skärmarne, hvilka äro nästan alldeles svartbruna så att axen

bli vackert tvåfärgade.

Växer endast på ett ställe i Lule-Lappmark, "en liten sandkulle,

fuktad af snövattnet, vid öfre PoUauresjöns nordvestra vik" (mellan

fjellen Kirkivare och Touddarats). — Blommar i Juni, Juli.

Detta lilla och, såsom vi nyss sett, mycket sällsynta Starrgräs

upptäckte LaeSTADius, som svenskt, 1821, på det ställe vi nyss nämnt,

och hvilket troligen ännu är, inom vårt område, det enda kända väx-

stället för denna art. Han tecknade också växten i Svensk Botanik X
(n-.o 701), der Wahlenberg skildrat den utförligt och i sammanhang

derraed meddelat intressanta anmärkningar om Carices i allmänhet. —
Tväfärgstarren tillhör egentligen Alperna; den anmärktes först på de

piemontesiska, men är sedan funnen på hela kedjan. F. ö. är den

känd endast från sitt lappska växställe och från Folddaleu i Norge.

* Carex rufina Drej. är liten som förestående art, slak, och bildar små täta,

nästan nedtryckta tuvor med vanligen 4— 5-axiga strån, hvilka mest äro kortare än

bladen; toppaxet omvexlar med ståndarne upptill eller nedtill, och stundom är det en-

könadt. — Växer i Lule-Lappmark, men endast vid sjön Virihjaur, nedom fjellet Stor-

Thokin (Andersson, Jul. 1845).
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b) Likaxade (Homostachyae). Axen flera, alla eller toppaxet

tvåkönade, bildande ett sammansatt, stundom grenigt, ax;

märken 2.

f) Ståndarne vid axens eller axets bas (o: Hyparrhenae).

*) Alla axen tvåkönade; nötgömmena okantade.

36. Frånstarren
(Carex remota L.)

är rent grön, spenslig, med mycket långt åtskiljda ax, tuvade, vanligen

10—15 tum böga, slaka och upptill lutande, trubbigt-trekantiga strån

och endast liniebreda, platta, långt spetsade blad; skärmbladen långa

(3—6 tura), isynnerhet det nedersta. Axen äro 5—10 (mest 6—8),

blekgröna, omvändt-äggskapade. Nötgömmena äro öfver linielånga, ägg-

rundt-lansettlika, på utsidan kullriga och nerviga; sprötet småsågadt,

tvåuddigt. Skärmarne äro äggrunda, spetsiga, hinnartade, hvit- eller

gulaktiga, kortare än nötgömmena.

Växer i fuktiga skogar och lundar i södra och medlersta Sverige,

sällsynt eller mindre allmän. — Blommar i Juni. — Utbr. nästan hela

Europa; Caucasien, vestra och södra Siberien, nordligare Amerika. Vid

Messina på Sicilien samlade förf. Frånstarren nästan mogen d. 27 Maj.

Ehrhart anmärkte först denna Starrart som svensk, vid Upsala;

han uppräknar den (1788) bland Jumkilskärrets märkligare växter.

Wahlenberg upptager den (1803) såsom funnen af Osbeck på Hal-

landsås, Agardh har den i sin skånska caricografi (1806), Fries i sin

Flora Hallandica (1818) o. s. v.

* Carex Boenninghausiana Whe har växt vid Stehag i Skåne, der den, en-

ligt Areschougs Flora, nu tyckes vara slut.

37. Långstarren
(Carex elongnta L.)

är gulaktigt grön, med tuvade, trekantiga, slaka, upptill slutligen lu-

tande, alnslånga, 6—12-axiga strån ooh långa, slankiga blad (o: Rank-

starr); skärmblad saknas vanligen, men stundom har det nedersta axet

ett bladartadt sådant. Axen äro något åtskiljda, isynnerhet de nedre,

aflånga (elliptiskt-cylindriska), brunaktiga. Nötgömmena nästan lansett-

lika, något utkrökta, på båda sidor kullriga och nerviga; deras spröt

kort, nästan helt; skärmarne äggrunda, hinnaktiga, bruna med hvitaktiga

kanter och grön nerv, omkring dubbelt kortare än nötgömmena.

Växer på fuktiga ängar och kärrig gräsmark, i skogskärr och

mossar, ända upp till Vesterbotten och Jemtland. — Blommar i Juni,
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Juli. — Utbr. norra och medlersta Europa, England, norra Italien, Un-

gern, Siebenbiirgen, medlersta Ryssland, Siberien, Island.

Linnés Flora Suecica upptager denna art såsom växande endast

vid Upsala. Sednare anmärkte Agardh den i Skåne (Caricog. Scan.

1806), AsPEGREN i Blekinge, Wahlberg vid Göteborg (Fl. Gothob.)

o. 8. v.

38. Stjernstarren
(Carex stellulata Good.)

har tuvade, uppräta, merendels 5—8 tum höga, trekantiga och släta

eller nästan släta, 3—5- (mest 4-)axiga strån och helt smala, rännlika,

rent gröna blad; skärmblad saknas eller äro borstlika och kortare än

axen, och endast mj'cket sällan är det nedersta längre. Axen äro nä-

stan klotrunda, endast något åtskilda, brungröna, ärtstora. Nötgöramena

äro äggrunda och spetsade till ett småsågadt, tvåtandadt spröt, på den

kullriga utsidan nerviga; de bli slutligen utspärrade, nästan stjernlikt

eller tagglikt (o: C. echinata Murr.) Skärraarne äro äggrunda, trubbiga,

bruna, hinnkantade och längs midten grönaktiga, omkring dubbelt kor-

tare än nötgömmena.

Växer på fuktiga ängar och betesmarker, i kärr, till ända upp i

Urae-Lappmark och norra Vesterbotten, allm. — Blommar i Maj eller

Juni; mognar i Juni, Juli. — Utbr. nästan hela Europa; Algerien,

Caucasien, Siberien, nordliga N. Amerika.

Linné inbegrep denna art under sin Carex rauricata. Retzius

upptager, efter Murray, båda såsom skilda arter. Sedan urskiljde

Wahlenberg Stjernstarren på Gotland, mellan Sandbergen på Avanäs

och vid Stenstuga i Bro (V. A. H. 1806). Agardh upptog den så-

som skånsk (1806), Wahlenberg såsom lappsk (Fl. Lapp. 1812), o. s. v.

39. Repestarren
(Carex loliacea L.)

är bland de allra spensligaste och mjukaste Starrarter, genom sin gre-

niga rotstock bildande något täta tuvor. Bladen äro endast omkring

^ linie breda, skärmbladen borstlika; stråen omkring fotslånga, släta,

3—5-axiga. Axen äro temligen åtskilda, rundade, blommande endast

linielånga, alltid blekgröna. Nötgömmena endast 3—5 i hvart ax men

nära Ii linie långa, nästan aflånga, trubbiga och trubbkantiga, på båda

sidor kullriga, nerviga, slutligen utspärrade, nästan dubbelt längre än

de hvitaktiga, mycket tunna skärmarue.

Växer på fuktiga eller kärriga skogsängar, i kärr, särdeles bland

alar, här och der i Lappland och norra Sverige ned till Vermland



439

(bergslagen), Vestmanland och Södermanland; sällsyntare i Östergötland,

Småland och Halland. — Blommar i Juni. — Utbr. Island, Norge,

Sverige, Finland, medlersta Ryssland, Westphalen.

Nötgöraraena likna något "fröen" hos Dårrepet (Lolium temulen-

tura), och artnamnet (loliacea) är således väl valdt. Deras storlek är

så mycket märkbarare, som gräsets alla andra delar äro särdeles tunna

och smala, blad och strå mycket slankiga, hvilket väl står i samman-
hang med dess vanliga växställe, som är täta, skuggiga alkärr. — Den
första närmare beskrifning på Repestarren lemnade Wahlbnberg i sin

Flora Lapponica; sedan skildrade han den i Svensk Botanik X, der

LaesTADius tecknat växten.

* Carex tenella Schk. liknar Repestarren, men är ändå spensligare, med nästan

trådsmala blad och i hvart ax endast 2—3 nötgömmeu (stundom blott 1), hvilka sitta

under ståndarne. — Växer i Lappland, Norr- och Vesterbotten, ned till Gestrikland

(Kubbo), Dalarne och Vermland.

* Carex tenuiflora Whinb. liknar temligen Eepestarren, men har något stadi-

gare strå och större och mera gulaktiga ax, hviika äro omkring 3 oeh sitta närmade

så att de bilda en nära 1/2 tum lång samling. Nötgömmena äro nära 10 i hvart ax,

uppräta, något spetsiga och -hvasskantiga, obetydligt längre än skärmarne. — Växer i

vattenrika kärr och på våta skogsängar i Lappland (särdeles allmän i Torne-Lappmark),

Vesterbotten (Laest.), Herjedalen, Ångermanland (Helgum socken) och Helsingland (i tre

socknar) — Blommar i Juni, Juli. — Bildar i Torne-Lappmaik (Laest.) en underart,

C. macilenta Fr.

* Carex heleonastes Ehrh. har raka och uppräta, 5—10 tum höga (eller hö-

gre), hvasst trekantiga, sträfva, 3—5-axiga strån och smala, hopvikt-kölade, temligen

styfva, hvasst-småsågade blad; skärmbladen ha något hård udd. Axen äro nästan klot-

rundt ovala, nära 2 linier breda, blekbruna, närmade sä att de bilda en nära tumslång

samling. Nötgömmena äggrundt- eller ovalt-lansettlika, spetsiga, något kullriga på båda

sidor, svagt nerviga, trubbräddade, något längre än de trubbiga skärmarne. — Växer i

vattenrika kärr i norra och medlersta Sverige, i Lappland och norra Sverige mången-

städes ymnig. — Blommar i Juni. — Enligt Bergii herbarium hade redan Solander

(1753) funnit denna växt i Pite-Lappmark, men ansett den vara Harstarren (n:o 45).

Ehrhaet upptäckte den vid Upsala under sitt vistande derstädes 1773—76 och be-

stämde den till egen art (L. Suppl.).

**) Endast toppaxet tvåkönadt; nötgömmena okantade.

40. Gråstarren
(Carex canescens L.)

bildar gråaktigt gröna, mjuka tuvor med smala (icke liniebreda), nästan

platta, sträfbräddade blad och omkring fotslånga, trekantiga, vanligen

5—8- (mest 6-)axiga strån. Axen äro temligen små, blekt grönaktiga,

^slutligen blekbruna, ägg- eller långrunda, toppaxet något klubblikt; de

nedre axen äro något åtskiljda och ha icke sällan korta, borstlika skärm-
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blad. Nötgömmena äro äggrunda, med kort och hel spets, på utsidan

kuUriga, på båda sidorna mycket svagt nerviga, tilltryckta, något längre

än de bleka (nästan halmgula) och hinnaktiga, grönnerviga, bredt-ägg-

runda skärmarne.

Växer i kärrmark, fuktiga skogar, vid stränder, allm. — Blom>-

mar i Maj eller Juni. — Förekommer stundom med sammansatt ax

(Sthlm, Wikstr.). F. ö. omvexlar den mycket; i skugga slankigare, på

öppna ställen stadigare; i Lappland med smärre och kortare, mera åt-

skiljda ax (var. subloliacea Laest.). Der omvexlar den också med mindre,

redan under blomningen blekbruna småax (var. grisea Laest.) och med

(3—6) större, mångblommiga, gröna, samt med spetsade nötgömmen (var.

proboscidea Laest., utmärkt). — I fjell- och bergstrakter, ända ned till

Vermland och Gestrikland (samt på några punkter sydligare), växer, i

allmänhet icke sällsynt, en underart, som har mindre och mörkare, slut-

ligen alldeles bruna, mera närmade ax, icke sällan med nära -| eller 1

tum långa skärmblad, samt längre spetsade och med spetsen utstående

nötgömmen (o: C. vitilis Fr.).

Gråstarren har en icke så liten utbredning. Den förekommer i

norra och medlersta Europa, i Brittanien, Italien, Ungern och Kyss-

land. Vidare är den anmärkt i Caucasien, Siberien, på Kamtschatka, i

N. Amerika och på Island. Den uppgifves också för trakterna kring

Magelians sund och Malouinerna.

* Caiex helvola Bi. (Fr. Bot. Not. 1849) liknar till hela utseendet temligen

Gråstarren, men till axen mera nästa art. Den är något gulaktigt grön, meJ omkring

5-axiga strån och gulbruna, något glänsande ax med mycket korta, hinnartade, gulbrana

skärmar, den eller de nedersta spetsade genom den utlöpande grönaktiga nerven. Axen

äro närmade, jemnbredt-aflånga eller aflånga; toppaxet något klubblikt, nästan lika långt

som de andra. — Växer i kärr i Ume-Lappmark och Vesterbotten, i Ångermanland

(Tåsjö socken), vid Stockholm, i Tveta socken i Södermanland (C. P. LsesTADius 1857),

i Bohuslän.

41. Småaxstarren
(Carex microstachja Ehrh.)

är spenslig men temligen stadig, med glesa, 5—10 tum höga, upptill

trekantiga, nedtill bladiga, 3—5-axiga strån. Bladen äro helt smala,

räunlika med trekantig spets. Axen äro skärmlösa, tätt närmade, gul-

bruna, endast liniebreda; toppaxet slutligen klubblikt och nära tre gån-

ger längre än de andra, ståndarlösa och aflånga, axen. Nötgömmena

äro tilltryckta, äggrunda, nerviga, spetsade till ett tvåtandadt spröt och

längre än de brunaktiga, hinnkantade skärmarne.

Växer i skogskärr och på gräsiga kärrmarker, i Lappland och

norra Sverige ned till Helsinglaud och Dalarne (sälls.) samt på spridda
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punkter i landets mediersta och södra delar (t. ex. i Vestmanland,

Södermanland och Östergötland). — Blommar i Juni, Juli.

Under sitt vistande i Upsala (1773—76) upptäckte Ehrhart

också denna Starrart (vid Vitulfsbergs-träsk, på det s. k. Grönvalla).

Den är en bland de sällsyntare och egentligen nordisk. Utom Sverige

växer den i Norge och Finland, i Holstein, Ostfriesland och vid Stettin

samt uppgifves äfven för Tyrolen.

42. Norskstarren
(Carex norvegica W.)

är blekt och gulaktigt grön, med uppräta, omkring 5—6 tum höga,

trekantiga, 3— 6- (mest 4-)axiga strån och mjuka, icke liniebreda blad.

Axen äro temligen stora och något närmade till en tumslång eller

längre samling, mångblommiga, slutligen glänsande-blekbruna; toppaxet

är klubblikt, men de andra, ståndarlösa, axen äro äggrundt-aflånga eller

ovala. Nötgömmena äro nästan halfklotlika med kort spets, knappt

längre än de breda och trubbiga skärmarne.

Växer i kärr nära hafvet eller på detsammas mera dyiga strän-

der, men endast på spridda punkter på östra kusten och vid den vestra

endast i Bohuslän nära Göteborg och på Sydkoster. — Blommar i Juni.

Wahlenberg omtalar Norskstarren i Vet. Ak. Handl. 1803 och

beskrifver den i sin Flora Lappouica (1812), men endast från norska

Nordlanden (och Finnmarken). Hartman upptog den först bland sven-

ska växter. Den tillhör egentligen endast Norge, Sverige och Finland.

F. ö. är den anmärkt i Curland.

43. Klapperstarren
(Carex glareosa Whinb)

är mjuk och spenslig, med helt smala, dubbelvikta blad och endast om-

kring 5 tum långa, slaka, kantiga, 2- eller 3-axiga strån; rotstocken

mycket grenig. Axen äro bruna, 1^ linie breda, närmade till en |—

|

tum lång, slutligen lutande eller nedböjd samling, med hinnaktiga skär-

mar; toppaxet är klubblikt, längre än de andra ståndarlösa och nästan

ovala axen. Nötgömmena äro lansettlika och smalspetsiga, nästan half-

trinda, högt nerviga, grönaktiga, nästan kortare än sina bruna, i kanten

hvitaktiga skärmar.

Växer på Bottniska vikens och Roslagens grusiga stränder, till

Grisslehamu. — Blommar i Juni, Juli.

Till de få växter, som äro mera egna för Bottniska vikens strän-

der (Hippophaé, Arabis petraea), hörer Klapperstarren. Den anmärktes

redan af Liljeblad vid Vesterbottens vikar, men han ansåg den först (V.
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A. H. 1793 och Floran 1798) för Carex heleonastes. Wahlenber»

fann att den utgjorde en ny art; han bestämde och beskref den i V.

A. H. 1803. Det är en äkta nordisk växt, som förekonamer endast i

Norge, Sverige och Finland, vid Petersburg, i Saraojedien och på Spets-

bergen

44. Ripstarreo
(Carex lagopina Whlub.)

är något gulaktigt grön, med icke liniebreda blad och upprätt, endast

omkring 5 tura högt, hvasst-trekantigt, mest treaxigt strå. Axen äro

endast omkring 2g linier långa, bruna, tätt närmade; toppaxet är stån-

dradt och klubblikt; de andra axen, h vilka äro nästan ovala eller ge-

nom de slutligen utstående nötgöraraena nästan klotrunda, sakna van-

ligen ståndare. Nötgöramena äro något öfver linielånga, nästan trindt

ovala, spetsiga, gulbruna eller nästan gulröda, längre än de små, trub-

biga skärmarne.

Växer på alla våra fjell och är ymnig på deras högslätter. —
Blommar i Juni, Juli. — Utbr. Skandinavien, Skottland, Island, Samo-

jedien; Karpaterna, Alperna, Pyrenéerna, S. Nevada.

Fjellripan (Tetrao lagopus) tycker om och närer sig till en del

med denna Starrs frön, hvadan det namn, som Wahlenbekg gaf arten

då han bestämde den (V. A. II. 1803). Han upptäckte den i norra

Lappland (beskr. Flora Lapp.).

***) Alla axen tvåkönade; nötgöraraena hinnkantade.

45. Harstarren
(Carex leporina L.)

bildar tuvor med något mörkgröna, platta och kölade blad och tre-

kantiga, pipiga!, raka, uppräta eller nedtryckta, 5—15 (vanligast nära

10) tum långa, 5—8-axiga strån. Axen äro kort-lansettlika eller nä-

stan klotrundt ovala, närmade, ståndrade vid basen, blekbruna; de ha

hinnartade och glänsande-bruna, grönnerviga skärmar, af hvilka den ne-

dersta genom den borstlikt utlöpande nerven är omkring lika lång som

sitt ax (stundom blir den bladartad och mycket längre), men de andra

dubbelt eller raera kortare. Nötgöraraena äro uppräta, äggrunda, plat-

tade, spetsade till ett tvåtandadt, något inkrökt spröt, nerviga, alldeles

kantade, lika långa sora eller kortare än sina aflångt-syllika, hinnartade,

vanligen glänsande-blekbruna, grönnerviga och hvitaktigt-kantade skärraar.

Växer på torrare ängar och betesmarker, på gräsiga backar och

sluttningar, vid vägar, allmän. — Bioramar i Maj eller Juni. — På
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skuggiga ställen, såsom i skogar, bli bladen längre, axen glesare, och

blomskärraarne, utom nerven, icke sällan nästan hvita. — I Lappland

växer en underart, hos h vilken axen äro tätt närmade till en nästan

äggrund samling och blomskärmarne svartbruna (o: Carex festiva

Dew.). — Utbr. Europa, Algerien, Caucasion, Siberien, N. Amerika

(Klippbergen, Grönland), Island.

* Carex Schieberi Schrank har uppräta, omkring 5—7 tum höga, 3—6-axiga

strän, hvilka med en eller annan tums mellanrum utgå frän den mycket krypande rot-

stockens leder. Axen äro bruna, aflånga, tätt närmade; nötgönimena äggrunda, omkring

lika långa som deras smalspetsade skärmar. — Växer på sandmarker, sälls. och endast

anmärkt (i Vestmanland,) på Oland (och i Blekinge). — Blommar i Maj, Juni.

* Carei ligerica Gay växer på Oland, i Runstens socken vid byn Loperstad.

ff) Ståndarne i axens spets (o: Acroarrhenre).

*) Tuviga arter.

46. Yippstarren
(Carex paniculata L.)

är tätt tuvad, blåaktigt grön, med temligen breda blad, alnshöga eller

högre, hvasst trekantiga strån (med två sidor skäliga) och rik, 2—

3

tum lång, vanligen vipplikt grenig och nästan pyramidlik axställning

med sammansatta ax. Stråen ha tumslånga och nästan svarta, hela

slidor (fjäll) vid basen. Axgyttringarne äro mellan ^ och nära 1 tum

långa, yngre glänsande-gråaktiga genom de gråbruna och hvitaktigt

hinnkantade blomskärmarne. Nötgömmena äro äggrundt-kägellika, spet-

sade med tvåtandad och kantad spets, vid basen nerviga (svagt) på

båda sidor, annars släta och glanslösa, lika långa som de bredt hinn-

kantade skärmarne.

Växer i kärr och på kärriga eller träskiga marker, sälls. (Skåne,

Bohuslän, Öland, Östergötland, Stockholm). — Blommar i Maj eller

Juni. — Omvexlar icke sällan med obetydligt grenig eller alldeles en-

kelt sammansatt, smal axställning. — Utbr. medlersta, vestra och syd-

vestra Europa, Italien, Ungern, Siebenbiirgen; Caucasien.

Fries (Fl. Scan. 1835, Mänt. II 1839) upptog först Vippstarren

bland svenska växter såsom en egen, från nästa skild art. Linné

kände den endast som utländsk.

* Carex paradoxa W. liknar Vippstarren, men är spensligare, med nästan rent

gröna och nära trådsmala blad. Stråen äro trekantiga med kullriga sidor; deras basslidor

upplösa sig i nästan tagellika trådar. Axen äro yngre bruna. Nötgömmena äro nervig»

på båda sidor, glanslösa, tvärt spetsade med okantad spets, längre än de bruna, smalt-

hinnkantade skärmarne. — Växer i kärr och mossar eller på våta ängar vid sötvatteu,
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i södra och medlersta Sverige, till upp i Dalarne (och Jemtland), sällsynt eller temligen

sällsynt. — Blommar i Juui.

47. Trindstarren
(Carex teretiuscula Good.)

är glest tuvad (rotstocken snedt utsträckt), blåaktigt grön, med nästao

trådsmala blad, omkring 15 tum höga strån och brunaktiga, mer eller

mindre närmade, enkla eller sammansatta ax, hvilka bilda en tumslång,

enkel eller nästan enkel och temligen trind (cylindrisk) eller samman-

satt och mera äggrund samling. Stråen äro nedtill trinda och upptill

trekantiga med kullriga sidor; vid basen ha de svartbruna, hela slidor

(fjäll). Nötgömmena äro äggrunda, spetsade med okantad, tvåtandad

spets, glänsande, på utsidan svagt tvånerviga och intryckta, längre än

de gråbruna och bredt-hinnkantade skärraarne.

Växer i kärr och mossar. — Blommar i Maj eller Juni. — På

torrare mark blir axet tätare (var. crassior Htn).

Redan Montin lärer, 1748, samlat denna Starr vid Jumkil i Up-

land, men tagit den för "Carex uliginosa" (Montins herbarium). Märk-

ligt att Linné icke uppmärksammade den icke sällsynta arten, — åt-

minstone omtalar han den icke. Liljeblad upptog den i andra upp-

lagan af sin Flora (1798) men såsom Carex canescens. Wahlenberg

omtalar den (1803) såsom varietet af C. paniculata, och först Hart-

man har den såsom egen art. — Tiindstarren är utbredd i norra och

medlersta Europa, i Brittanien, norra Italien, Ungern, Siebenbiirgen och

södra Ryssland.

48. Räfstarren
(Carex vulpina L.)

är bland våra större Starr-arter, rent och något gulaktigt grön, med

alnshöga eller högre, stadiga, hvasst-trekantiga strån, 2 eller nära 3

linier breda blad, och nästan två tum långa, grönaktiga eller slutligen

vanligen gulbruna, täta eller nedtill något glesa samlingar af rundade ax-

gyttringar (sammansatta ax). Nötgömmena äro gulaktiga, utspärrade,

äggrunda, spetsade till ett tuklufvet spröt, nerviga, hvasskantiga, längre

än de hinnartade, brunaktiga och grönnerviga, borstspetsiga skärmarne.

Växer på fuktiga ängar, vid diken och stränder, i södra och

medlersta Sverige, till upp i Dalarne och Helsingland (och Ångerman-

land). — Blommar i Juni. — I skugga är axet ständigt grönt, ned-

till glest, och erhåller stundom (såsom i Skåne, på Öland och Gotland)

långa, borstlika skärmblad. — Utbr. nästan hela Europa; på Canari-

öarne och Madeira; i Caucasien, Siberien, på Island.
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Så länge Räfstanen är ung, kuiuia väl kreaturen äta den, men

äldre röres den icke. Då den växer på ställen som betas och tram-

pas, uttränger den snart andra växter. — Artens namn häntyder tro-

ligen på det stora och rika blomaxet, sora man tyckt äga någon likhet

med en räfsvans.

49. Piggstarren
(Carcx muricata L.)

bar liksom borstig rotstock, smala, temligen lifligt gröna blad, mest

uppräta, omkring fotshÖga, trekantiga, vanligen omkring 5-axiga strån

och täta eller nedtill något clesa, grönaktiga, slutligen gröngula eller

-bruna, tumslånga samlingar af rundade ax (enkelt sammansatta ax).

Nötgömmena äro alldeles utspärrade, äggrunda, plattkuUriga, spetsade

till ett tuklufvet spröt, hvasskantade, nervlösa eller svagt nerviga nedtill,

glänsande-grönaktiga, mycket längre än de vanligen binnartadt brun-

aktiga, grönnerviga, uddspetsiga skärmarne.

Växer på torra ängar, betesmarker och gräsiga backar, i gräsrikare

lundar, allmän i södra och medlersta Sverige; sedan sällsyntare till upp

i Ångermanland och Jemtland. — Blommar i Maj eller Juni. — I

skugga blir axsamlingen stundom längre och rikare, med det nedersta

axet skiljdt från de andra och skärmadt; blomskärmarne grönare. —
Nötgömmena uppsvälla icke sällan och bli nästan hornlikt krökta (miss-

bildning).

Piggstarren har en temligen stor utbredning. Den tillhör nemli-

gen icke blott nästan hela Europa utan också Förenta Staterna, Cau-

casien, södra Siberien, och den är anmärkt i Algerien, pä Canariöarne,

Madeira och Island. Vid Messina på Sicilien samlade förf. den nästan

mogen mot slut. Maj.

* Carex divulsa Good. liknar Pijrgstarren men har slakare, slutligen naejot lu-

tande strån och axsamlingar, de sednare dubbelt längre genom de 1/-— 1 tum åtskilda

nedersta axen, hvilka merendels äro sammansatta och långt-borstlikt-skärmade; nötgöm-

mena något större, mindre utspärrade, nervlösa, alltid grönaktiga, deras skärmar hvit-

aktiga. — Växer i lundar och lummiga skogar på Gotland, Öland och i Skåne (bok-

skogar); f. ö endast på några spridda punkter i södra och medlersta Sverige.

**) Arter med krypande rotstock.

50. Tvåradstarren
(Carex disticha Huds.)

har nästan vågrät eller sned, mindre krypande rotstock, mörkgröna,

temligen breda, platta blad och 1—2 fot höga, bladiga, slutligen något

alaka, trekantiga strån med talrika, brunaktiga, tvåradigt ordnade, nä-

stan ovala, enkla eller nästan enkla ax, hvilka bilda en 1—2^ tum
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lång samling (sammansatt ax). Toppaxet är något klubblikt och större

än de andra, af hvilka de medlersta vanligen ha endast eller nästan

endast ståndare (o: Carex interraedia (äood., Mellanstarr); emedan nu

de sistnämnde axen vissna under det de andra bibehålla sig och till-

växa, blir hela axet (axsamlingen) smalare omkring midten eller der

ståndaraxen sitta. Axskärmarne äro hinnaktiga, bruna, med hvit- eller

gulaktig medelnerv, det eller de nedersta utdragna till en lång, nästan

borstlik, stundom grön, spets; alla de andra korta och bredare. Nöt-

gömmena äro äggrunda, spetsade till ett tuklufvet spröt, starkt nerviga,

upptill mycket smalt och sågadt hinnkantade, längre än de glänsande-

blekbruna, tunnt-hinnaktiga och genomskinliga skärmarne.

Växer på fuktiga ängar, på strand- eller kärrmarker, vid diken

o. d., i södra och medlersta Sverige till i Helsingland och Dalarne,

allm. särdeles i kusttrakterna. — Blommar i Maj eller Juni. — Om-
vexlar med, isynnerhet nedtill, glesare, slakt och lutande, eller tätare

och upprätt ax (axsamling). Vanligen äro de öfversta och nedersta

axen tväkönade eller nästan ståndarlösa under det de medlersta ha en-

dast ståndare, men stundom ha alla öfre axen endast ståndare och

ändå mera sällan bli alla axen tvåkönade. — Utbr. nästan hela Eu-

ropa; södra Siberien.

Åter en icke sällsynt art, som tyckes varit obekant för Linné,

såvida han icke inbegripit den under Harstarren (Carex leporina), hvil-

ket icke är osannolikt emedan D:r Montio, 1748, i Upland för denna

art saralat C. disticha, efter hvad hans herbarium utvisar. Enligt Wik-

ströms Stockholms Flora lärer först Swartz, vid Stockholm, anmärkt

Tvåradstarren som svensk. Annars upptages den såsom egen art redan

i Agardhs Caricographia Scan., i Wahlbergs Flora Gothoburgensis, i

Hartmans Handboks l:a upplaga o. s. v.

51. Sandstarren
(Carex arenaria L.)

har smal och grenig, med vissnade eller tradigt upplösta slidor be-

klädd rotstock, som kryper till flera alnars längd; från dess leder upp-

sticka, vanligen enstaka och med f.jra tums mellanrum, de 5—10 tum

höga, trekantiga, nedtill bladiga, slutligen lutande stråen. Bladen äro

omkring liniebreda, men rulla slutligen ihop sig på längden. Axen äro

nästan enkla, äggrundt-ovala, de öfversta mest eller endast ståudrade,

de nedersta minst eller icke alls; de bilda en temligen tät eller ned-

till något gles, tumslång, blekbrun eller blekt rödbrun samling (sam-

mansatt ax), som vid basen har ett nästan borstlikt skärmblad. Nöt-

gömmena äro äggrunda, långt spetsade till ett tuklufvet spröt, starkt
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nerviga, upptill bredt och småtandadt hinnkantade, lika långa som de

smalspetsade skärmarne.

Växer på sandiga stränder, allmän på hela vestra kusten och på

den östra upp till Roslagen; dessutom vid Vettern, Venern och Klar-

elfven ; i Skåne också ini landet. — Blommar i Maj, Juni. — Utbr.

Skandinavien, Island, norra Tyskland, Holland, Brittanien, norra och

vestra Frankrike, Spanien och Portugal, Dalmatien, Siebenbiirgen, södra

och raedlersta Ryssland.

Sandstarrens rotstock kryper i nästan rät linie till flera famnars

längd, omkring 5 tum under jordbrynet, och uppskjuter sina strån med

omkring 5 tums mellanrum. F. ö. är den gulbrun, grenig, ledad, med

tradiga slidor vid lederna. Det är genom denna sin rotstock, som

Sandstarren blir en af de bästa sandbindande växter; isynnerhet passar

den att binda jemnare flygsandsfält. Med sina långa, hvarandra kor-

sande "rötter" bildar den liksom ett nät och hämmar derigenom ypper-

ligt flygsandens kringyrande. Redan Linné anmärker huruledes Sand-

starren och Sandhafran äro de till flygsands dämpande tjeuligaste väx-

ter. Han såg båda på Sandbergen vid Grankulla på nordligaste Oland,

der Sandstarren växte "med någre famnars krypande rötter, uppsättande

merendels mellan hvart qvarters spatium en liten stjelk och blad, lik-

som det hade varit planterat efter snöre" (Olands-Resan, 139). Sand-

starren och Hårstarren äro de enda Starrarter vid hvilka hans Flora

Suecica har längre beskrifningar; några få arter (C. caespitosa, pallescens,

saxatilis, leporina) ha kortare sådana; största antalet saknar dem alldeles.

Färska rotstocken har svag men angenäm, något aromatisk, lukt

och sötaktig, något mjölig smak. Den kan, helst såsom dekokt, an-

vändas i stället för Sarsaparill; dessutom mot Slem i luftstrupen och

vid rheumatism eller giktkrämpor. Den är upptagen i Farmakopén (o:

Radix Caricis arenarise).

52. Strängstarren
(Carex chordorhiza Ehih.)

har lång, smal, grenig och med mörka slidor beklädd rotstock, som

kryper icke sällan hela alnen och kröker upp sig båglikt med spetsen

eller spetsarne. Stråen äro omkring 5—6 tum höga, raka, nästan

trinda, endast upptill trubbigt trekantiga, 4—8-axiga. Bladen äro helt

smala och rännlika, kortare än stråen. Axen äro bruna, enkla och få-

blommiga, närmade till en spetsadt-äggrund, mycket tät, knappt i tum

lång samling (ett sammansatt ax), som slutligen blir ojemn genom nöt-

gömmena. De sistnämnda äro ovalt-äggrunda och nästan klotlikt kull-

riga, nerviga; deras spröt är kort och nästan helt, men stiftet är mycket

långt och varaktigt; skärmarue äro lika långa som nötgömmena.
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Växer i vattenrika, djupa och lösa skogskärr, helst på gungdy,

tenaligen allmän i Lappland och norra Sverige, mindre allmän i det

medlersta, sällsynt eller icke alls i det sydliga. — Blommar i Juni. —
Blir i Lappland stundom helt låg och spenslig, med nästan enkla ax.

-r— Utbr. Skandinavien, Tyskland, Salzburg, Schweiz, medlersta och östra

Frankrikes berg, norra och medlersta Spanien, medlersta och norra

Ryssland, Island, nordligare Amerika.

Strängstarren är en särdeles egendomlig art, ja Wahlenberg sä-

ger, då han beskrifver arten i Flora Lapponica, att den är så utmärkt

väl skild (distinctissima), att den icke är närmare förvandt (afiinis) med

någon annan art. Dess rotstock ligger liksom strängar i den lösa dyn

eller bland Hvitmossa (Sphagnum) o. a. mossor, hvilka icke sällan dölja

växten så mycket att endast topparne med axen uppsticka. Härpå ty-

der också artnamnet (chorda ~- sträng, rhiza = rot). — Strängstarren

sällskapar gerna med Dystarren, Droserae, Scheuchzers-Grten o. d.

Det är ganska troligt att Linné med sin i l:a iippl. af Species

uppställda Carex uliginosa (Sueciae paludes silvat.) menade Strängstarren

emedan denna bär sagde namn i hans herbarium. Man tinner också

af Montius och Bergii herbarier att med honom samtida botanister

samlat växten ehuru de misskänt den. MoNTiN fann den i Lule-Lapp-

mark 1749 (han ansåg den vara C. capitata) och Solander insamlade

den också under sin lappska resa 1753. Men i Flora Suecica beskref

LiNNi; såsom C. uliginosa Plattsäven (Scirpus compressus; se denna).

Ehehart, som fann växten vid Upsala (1773—76), kunde således med

skäl uppställa den såsom en egen och ny art (L. Suppl., Beitr.). Lilje-

blad anmärkte den sedan i Norrland, Upland "och flerestädes temligen

allmänt" (V. A. H, 1793: Tågstarr).

* Carex incurva Lightf. har vanligen krökta, endast 2—5 tum långa, trubbigt

trekantiga strån, icke eller obetydligt längre än de borsllikt-rännlika bladen och med

nästan klot- eller äggrund, brun och blek, nötstor, tät axsamling (sammansatt as). Nöt-

gömmena äro 1 1/2 linie långa, halfklotlikt- och uppblåst-äggrunda, sprötade, nervlösa

längre än de bredt-äggrunda, hvitkantade skärmarne. — Växer på sandiga hafsstränder

i Halland och vid Båstad i Skåne; pä sistnämnde ställe har den raka och uppräta,

högre, liksom bladen blågröua, strån. — Blommar i Juni, Juli.

c) Enaxade (Monostachyse). Ax enstaka och enkla.

*) Sambyggare; ståndarne upptill.

>53. Taggstarren
(Carex leucoglochin Ehrh.)

har nästan trådsmal, snedt krypande, skottalstrande, rotstock, 3—5 tum

höga, trekantiga strån och smalt-rännlika blad, af hvilka endast det
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öfversta stråbladet är låa^t; de nedre bladen äro helt korta. Axet är

glest, vanligen endast 3- eller 4-blommigt (o: C. pauciflora Lightf.),

med 1(—2) ståndar- och 3(—5) spirblommor. Märken 3. Nötgöm-

mena äro trindt-syllikt-lansettlika, nervlösa, hvitgula, slutligen blekbruna,

genom det långa sprötet och det varaktiga, teraligen långt utom myn-

ningen nående stiftet nära 3 linier långa; de luta eller hänga slutligen

och lossna lätt liksom skärraarne.

Växer i lösa och dyiga skogskärr, helst bland Hvitmossa (Sphag-

num), ymnigast i Lappland och norra Sverige i allmänhet; saknas på

Öland och Gotland. — Blommar i Juni. — Utbr. norra och medlersta

Europa, Skottland och norra England, Ungern, Siebenbiirgen; nordligare

Amerika.

Under sin lappska resa blef Linné bekant med Taggstarren (Fl.

Lapp. n:o 339 utom synon.), men han sammanblandade den sedan med

Loppstarren (n:o 57), och i sitt herbarium hade han båda arterna så-

som Carex pulicaris. Ehrhart, som anmärkte växten vid Upsala (1773

—76), insåg att den bildade en egen art, hvilken han bestämde i Lin-

nés d. y. Supplementum (1781) och i sina Beiträge (1787). Wahlen-

BERG belyser den i sin Flora Lapponica och Swartz skildrar och teck

nar både denna och nästa art i Svensk Botanik VIIL

54. Borststarren
(Carex raicroglochin Whlnb.),

som något liknar Hvitstarren, är gulaktigt grön och har alldeles tråd-

lika blad, trinda och släta, 2—4 tum höga, nedtill bladiga, strån och

omkring 10-blommigt ax (omkring 5 ståndar- och 6 spirblommor).

Märken 3. Nötgömmena äro syllikt-lansettlika, nästan halftrinda, blek-

bruna, hängande, mycket smala och nära dubbelt kortare än Hvitstarrens.

Under nöten sitter, vid utsidan, en rak, nästan nållik borst, hvilken

under blomningen är dold inom dess görarae, men slutligen till nära

i linies längd räcker utom mynningen; stiftet är deremot helt kort och

inneslutet.

Växer i kärr i Torne-Lappmark, här och der temligen ymnig;

annars på fjellen, ned till Herjedalen, sällsyntare. — Blommar i Juni,

Juli. — Utbr. Norge, norra Sverige, Lappland, Island; Bayern, Tyrolen,

Lombardiet, Schweiz, Mt Cenis; Lithauen.

Genom det nyss omtalade, egendomliga borstet hos blommorna ut-

märker sig denna art från våra andra Starrarter, och Wahlenberg sä-

ger, då han i sin Flora Lapponica närmare beskrifver arten, att han

för detta borst, denna arista vera, anser densamma vara den mark-

Nyman. Sv. Fanerog. II. ^"
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ligaste blaad alla europeiska Carices. Han upptäckte växten i aorri^

Lappland (Vet. Ak. H. 1803).

55. Klippstarren
(Carex rupestris All.)

bildar, genona krypande och greniga skott, rika tuvor med något styfva

och vanligen vridna, nedtill nära liniebreda och platta, upptill smalare

och hopvikta blad, hvilka kunua bli lika långa som strået, men mer-

endels äro dubbelt kortare. Stråen äro 3—4 tura höga, hvasst tre-

kantiga, bladlösa. Axet är tätblommigt, nästan jemnsmalt, slutligen

bredare vid midten, nära ., tura långt, svartbrunt men slutligen blekare.

Märken 3. Nötgömmena äro trubbigt-trekantigt-omvändt-äggrunda med

mycket kort spets (nästan runda), något mindre än de rundade, hinn-

artade, liniestora och något omslutande skärmarne.

Växer på torra klippor och stenbundna marker i fjellen, temligen

allmän särdeles i de högre. — Blommar i Juli.

Klippstarren upptäcktes på Pieraonts alper. Utom på Alperna

växer den på Pyrenéerna och Karpaterna. F. ö. tillhör den Skandina-

vien, Skottland, Island och Spetsbergen. Såsom nordisk anmärktes den

först af Wahlenberg, i norra Lappland (Vet. Ak. H. 1803); han be-

skrifver den närmare i sin Flora Lapponica. Sednare (1813) faun

Hartman den ymnig på Areskutan.

56. Trnbbstarren
(Carex oLtusata Lilj.)

har starkt krypande rotstock med nästan enstaka, 3—5 tum höga, tre-

kantiga strån. Bladen äro gulaktigt gröna, platta, j—| linie breda.

Axet är brunt, yngre aflångt men blir slutligen äggrundt. Märken 3.

Nötgömmena äro 3—5, trindt och kort ovala med kantig buk, linie^

långa, glänsande-mörkbruna, nerviga, längre än de hinnartade skärraarne;

nöten är stor och spränger snart det tjockskaliga gömmet.

Växer på medlersta Olands öppna och sandiga marker. — Blom^

mar i Maj, Juni.

Liljeblad upptäckte Trubbstarren under sin resa på Oland 1789

(nära Köpings prestgård); han upptog den i sin Floras l:a upplaga

(1792), beskref och teckuade den i Vet. Ak. H. 1793. På svenska

kallade han den Fästiugstarr. Swartz skildrade och tecknade både

denna och nästa art i Svensk Botanik VIII (533). — Trubbstarren är

den egendomligaste bland de för Öland mera egendomliga växter, så-

dana som Kochia, Ulmus effusa, Phaca carapestris, Viola elatior, He-

lianthemura ölandicum, Ranunculus illyricus, Artemisia laciniata. Utom
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Oland växer den inom Europa med säkerhet endast vid Leipzig, men

är anmärkt på åtskilliga ställen i Siberien.

57. Loppstarren
(Carex pulicaris L. p. p.)

har tuvade, 3—5 tum höga, äldre högre, borstsmala, trinda och släta

strån och nästan borstlika blad med hopvikta kanter; en del nedre sli-

dor äro bladlösa. Axet är vanligen nära ^ tura långt, glest, under

blomningen sraalt-lansettlikt, med talrikare ståndarbloramor. Märken 2.

Nötgömmena äro 5— 8, trindt-spollika med kort, tvärtrubbigt spröt,

glänsande-mörkbruna, slutligen utspärrade eller hängande, 1^ linie långa,

längre än de spetsiga, lossnande skärmarne.

Växer på våta ängar, i kärr- och skogsmark, i södra och rned-

lersta Sverige, men ymnigast i det sydligaste samt på Öland och Got-

land. — Blommar i Maj, Juni. — Utbr. medlersta och norra Europa,

Brittanien, Asturien, Ungern, Siebenbiirgen ; Caucasien, Siberien, Island.

Denna art är bland de finaste Starrarne och mest utmärkt ge-

nom sina nötgömmen (icke olika loppor, pulicibus haud absimiles:

Whlnb.). Linné anmärkte den pä Öland och Gotland (1741), och

endast i sin öländska och gotländska Eesa har han den ren och oblan-

dad; redan i Flora Suec. ed. I lade han dertill Taggstarren (C. leuco-

glochin), som han funnit i Lappland. Ehrhart var den, som återställde

och närmare bestämde de båda arterna, först i Linnés d. y. Supplemen-

tum (1781) och sedan i sina Beiträge (1787). Han kallade denna art

C. psyllophora, en grekisk benämning, som betyder detsamma som pu-

licaris.

58. Huvudstarren
(Carex capitata L.)

har temligen stark och tuvad rotstock, trekantigt- och nästan trådsmalt-

rännlika, temligen talrika och långa blad, merendels 4—6 tum höga,

raka, trekantiga strån och tätblommigt, utom ståndarbloramorna nästan

klotrundt, ärtstort, glänsande-halmgult ax. Märken 2. Nötgömmena

äro rundadt-äggrunda, plattade med något kullrig rygg, mycket tunn-

skaliga, glänsande-släta och nervlösa, nästan dubbelt större än de trub-

biga skärmarne; nöten har ett borst vid basen (Kth.).

Växer på stenbunden eller en beväxt mark, helst vid kärr, i Torne-

och Lule-Lappmarks subalpina delar, här och der ymnig; på de lägre

fjelltrakternas i Lappland o. a. fuktiga marker mera sparsamt, stundom

också i skogsregionen, ned till Boda kapell i Ualarne och Loos socken

i Helsingland (C. Hartman). — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. Is-
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laud, Norge, norra Sverige, Finland, Schwaben, Bayern, Tyroien; södra

Siberien.

Linné bestämde denna art i andra upplagan af sina Species

(1763), der den också upptages som lappsk. Liljeblad fanu den vid

Torne-träsk (Vet. Ak. H. 1793). Wahlsnberg beskrifver Huvudstarren

närmare i sin Flora Lapponica.

* Carex nardina Fr., som troligen är det minsta bland Starrgräsen, bildar tu-

vor med blott 1 —2 tum höga, vanligen bagkrökta strån och nästan trinda och borst-

lika, endast vid basen räiiulika biad, icke eller obetydligt kortare än stråen; bladknip-

pena med hinnaktiga, strimmiga slidor; axet omkring 2 liuier liingt, nästan ovalt, tät-

blommigt; märken 1'; uötgömmena spetsadt-ovala. — Växer på öpjjua, sleniga ställen i

fjelleu vid Virihjaur och Pollaure i Lule-Lappmark, sälls.

**) Tvåbyggare (vanligen).

59. Säfstarren
(Carex dioica L.)

har krypande rotskott, nästan trådlika blad, merendels 4—6 tum höga,

stundom högre, raka och uppräta, trinda strån och tätblommigt, i eller

I tum långt, under blomningen blekbruut ax, som hos ståndarväxten är

smalt, men hos spirväxten bredare (under blomningen ovalt). Märken

2. ISötgömmena äro äggrunda med kort spröt, trindt-trekantiga, ner-

viga, mörkbruna, slutligeu nästan rakt utstående, nära lika långa som

de trubbiga skärmarne; deras skal är läderartadt.

Växer på våta ängar och betesmarker, i vattenrika, lösa kärr,

temligeu allmän; också i fjellen. — Blommar i Maj eller Juni. — Blir

stundom sambyggare, så att axet är tvåkönadt, hvarvid ståndarne sitta

upptill (var. isogyna Fr.). Ståndaraxet är någon gång grenigt upptill

(sammansatt). F. ö., isynnerhet i fjelltrakter, oravexlar den högre, dels

med smalt honax (var. autumualis Laest.) dels med bredt och sparrigt

(var. squarrosa Lnest.), eller lägre (var. repens Laest.).

Säfstarren är utbredd genom norra och medlersta Europa. F. ö.

växer den i Brittanien, Spanien, Ungern och Siebenbiirgen; på Island

och i norra Amerika.

* Carex parallela Smf. liknar temligen Säfstarren, men har bäglikt iippkrökt

sira, längre och smalare, nägot glesblommigt, mörkbrunt spirax, äggrundt-lansetllika,

nästan uppräla, längre nötgömmen och spetsiga skärmar. — Växer (sälls.) i Lappland,

mest pä tjellen i Torne- och Lule-Lappmark; Lycksele vid Umenäs och Nydal. —
Blommar i Juni, Juli. — LsesT.UJXUs upptäckte växten 1821 i Lule-Lappmark (och

norska Nordlanden).

Det är ganska vanligt att växtslägten, som ha ett mycket stort

intresse i rent botaniskt hänseende, ha ett högst ringa sådant med hän-
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syn till arternas användbarhet eller omedelbara nytta i vår hushållning,

såsom t. ex. i allmänhet slägtena Hieracium, Rosa, Bubus. Ett sådant

slägte är också Carex. Vår Flora räknar nu åtminstone 96 Starrarter,

men bland denna stora mängd saknar, såsom vi sett, allra största de-

len egentlig användning. Många duga för sin litenhet eller torrhet icke

ens till hö eller bete. Endast de större arterna ingå, och detta mången-

städes ymnigt, jemte Ängsull (Eriophorura) o. d., i det ringa aktade

Starr- eller Madhöet. De Starrarter, som allmännast göra detta, äro

Vanliga Starren och Tuvstarren, Slankstarren, Flaskstarren, Hvasstarren,

Mellanstarren, Räfstarren.

Från vår Floras rikedom på Starrar, kunna vi sluta till andra nor-

diska länders; i alla sådane (och i alptrakter) är Starrslägtet icke blott

det artrikaste bland Fanerogamerna, utan dess arter uppträda i allmänhet

i nästan otaliga individer. Huru slägtet i båda hänseenden aftager

mot södern, synes t. ex. på Sicilien, som äger endast omkring 20 Ca-

rices, och dessa i ett mycket ringare antal individer än hos oss (våra

vanliga Carices distigmaticae saknas der nästan alldeles). Tacksamme

för hvad vi med detta slägte erhållit, ha också våra botanister egnat

det er. sådan uppmärksamhet, att det i allmänhet kan anses vara bland

de bäst undersökta och utredda växtslägten. Wahlenberg grundade

hela den nyare Caricologien, och huru mycket kännedomen om dessa

växter vunnit isynnerhet genom honom och våra nyare botanister, se

vi lätt om vi jemföra svenska Florans nuvarande Starr-antal med samma

antal hos Linné. Såsom vi redan nämnt, räknar vår Flora nu åtmin-

stone 96 Carices, under det Wahlenbergs Flora Suecica (1833) upptager,

såsom arter eller varieteter, 78 och Linnés (1755) endast 27 sådana.

n, låobrec^ia W.

Axen 2—flerblommiga, ordnade till ett sammansatt ax. Alla

blommorna utan egentlig kalk. Märken 3. — Mångåriga, tuviga väx-

ter med nästan trådlika blad, raka och uppräta strån, bruna ax.

I. Starr-KobresiaD
(Kobresia caricina W.)

är temligen stadig och styf, med trekantiga strån, hvilka under blom-

ningen äro endast 3—5 tura höga men sedan utväxa (ända till 10

tum) och bli längre än bladen. Axet är äggrundt-aflångt eller smalare,

omkring
I—| tum långt, något likt Ripstarrens. Småaxen äro omkring

5 (3— 6), uppräta, omkring 2 linier långa, och ha ståndarblommorna

upptill (blommorna äro snarare enKönade och enblommiga ax). Nöten

är nästan oval, sprötad, stödd med ett längre agnskal. Det ofversta
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småaxet är störst; sido-småaxeiis bas ömsintes med ett fjäll, som hos

det nedersta är stort och skärmlikt.

Växer på torra, öppoa fjellraarker i Jeratlaud och Härjedalen. —
Blommar i Juli. — Utbr. Norge, norra Sverige, Skottland och norra

England; Pyrenéerna (endast ett ställe), Mt Cenis, schweiziska och

Österrikiska alperna; Caucasien.

Hartman upptäckte denna dittills endast utomlands anmärkta

växt på Handölsfjellen (Snasahögen) i Jemtland 1813. Hans efter lef-

vande exemplar gjorda beskrifning på växten finnes i Vet. Ak. Handl.

för 1818, der han också meddelat anmärkningar till Kobresia-slägtets

Jiarakteristik.

2. Säf-Kobresian
(Kobresia scirpina W.)

är spensligare än samslägtingen, med både strån och blad trådlika och

nästan lika långa (5—10 tum eller kortare). Liknar Klippstarren.

Stråen äro trinda. Axet är jemnsmalt, vanligen nära ^ tum långt, så-

som det tyckes enkelt men egentligen sammansatt af omkring 12—15

enkönadt tvåblomraiga, skärmade småax (liknande en tvåkönad blomma

raed tvåskalig kalk). Ståndarblommans kalkskal är smalt och spetsadt,

under det spirblommans är bredt och omsluter den omvändt-äggrunda

nöten.

Växer på torrare fjellbackar och -klippor i Lappland, Jemtland

och Herjedalen. — Blommar i Juli. — Utbr. Lappland och norra Sve-

rige, Norge, Island; Pyrenéerna, Alperna, Abruzzerna; Caucasien, södra

och östra Sibarien.

Wahlekberg upptäckte denna art på fjellen vid Virihjaur i Lule-

Lappmark 1807, och i hans Flora Lapponica (1812) uppträder den

första gången som svensk (Scirpus Bellardi). — Swartz, som närmare

undersökte Kobresiernas blommor, skildrar och tecknar båda arterna i

Svensk Botanik VIIL

XCV. GRÄMINEiE.
(Gräs).

I. HÖRDEACE.E
(Korngräs).

Småaxen i ledade ax, (en-) två- eller flerblommiga. Stiften korta;

märkena fjäderlika, utstickande vid den under blomningen öppna blom-
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'mans bas. — Hos si. Brachypoclium (4) äro småaxen kort skaftade,

hos Lepturus (6) deremot insänkta.

t* filyinus L.

Småaxen 2 eller 3 rid hvar led, täckande axeln, (1—)2—4-blom-

raiga, lika. Skärmskal 2, vända något utåt och nästan bildande ett

slags svepen. Frukten hårig upptill, tätt omsluten raed kronskalen.

1. Strandrågen
(JEIyrans arenarius L.)

är ett vanligen stort, icke sällan nära ett par alnar högt, hårdt och

blekgrått-blåaktigt gräs med långt krypande och skottalstrande rotstock,

starka och stadiga strån samt fotslånga, temligen breda men rännlika

och snart inrullade, styfva, hårdspetsade blad; skottbladen bli ibland

alnslånga och 1 tura breda, bildande stora tuvor. Axeu äro 5—10

tum långa; småaxen talrika, I—| tum långa, 3—4-blommiga; topp-

blomman har endast ståndare. Skärmskalen äro lansettlikt-syllika, pä

ryggen kammhåriga. De yttre kronskalen äro trubbiga, småludna; bi-

skalen (lodiculse) spetsiga, hårkantade.

Växer ymnigt på både ost- och vestkustens sandiga stränder och

på sandmarker i dessas närhet; dessutom sälls. vid Vettern (Jönköping),

Medhamra i Östergötland, kring Carlsborg och på några elfstränder i

Yesterbotten. — Blommar i (Juni,) Juli; mognar i Aug., Sept. — Utbr.

Skandinavien, Island, Brittanien, Belgien, norra Frankrike, Spanien,

Holland, norra och medlersta Tyskland, Böhraen, Ungern, Grekland,

Turkiet, Ryssland; Caucasien, Siberien, Kamtschatka, arktiska Amerika.

Strandrågen är bland våra större gräs och utmärkt genom sia

blågrå färg och sitt tjocka, något hvetelika ax. Benämningen häntyder

på en viss likhet raed Råg (o: Secale spiculis geminatis L. suec. ed. I).

Annars, såsom i Roslagen och Skåne, kallas växten också Strand-

hafra eller Sandhafra ("quia semina minus valent"), stundom ("aan-

tis") Elm (Helm), San del ra.

Strandrågen är, såsom artnamnet antyder, en riktig sandväxt, och

alldeles ypperlig att, såsom sker i Skåne o. a., plantera på flygsand,

hvilken den binder genom sin starka, vidt krypande rot (rotstock). Den

liknar derutinnan Sandröret (Calamagrostis arenaria), och båda höra till

de bäst sandbindande grässlag. I användningen är dock någon skill-

nad dem emellan. Strandrågen, säger Wahlberg, är ej ömtålig för

kallare klimat, bibehåller sig äfven sedan flygsanden blifvit dämpad,

lider ej af öfver vintern qvarstående vatten och förorsakar ej vallar på

»andfälten, hvilket allt förhåller sig på motsatt sätt med Sandröret.
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"Häraf synes att detta sednare gräs är lämpligast för de sandfält man

framdeles vill begagna till bete, eller der man genom vallar vill vinna

skygd; Strandrågen dereraot der man vill hafva skog". — Gräsets "frön"

likna rågkorn och kunna skördas till bröd och gryn, såsom lärer ske

på Island, der växten är ymnig ("Melur"). Fordom skall den derstädeg

t. o. m. odlats såsom sädesslag. Linné, som under sin lappska resa

såg Strandrågen vid Torneå, anmärkte dess råglika korn och påpekar

den nytta växten skulle kunna göra såsom ett mångårigt sädesslag.

2. Skogselmen
(Elyraus europeeus L.)

är ett vauligen alnsbögt eller högre, temligen klargrönt, upprätt gräs

med kort (tuvig) rotstock och platta, omkring 2| linier breda, något

slaka blad med håriga slidor, särdeles de nedre. Axen äro merendels

omkring 3 tum långa; småaxen tvåblommiga, men den ena blomman

är icke sällan steril eller endast borstlik. Skärmskalen äro borstlikt-

syllika, långa och nedtill hopväxta; hos det raedlersta småaxet, som

vanligast är sterilt, äro de kortare och smalare än hos sidosmåaxen.

De yttre kronskalen sluta i en lång borst.

Växer på skogsängar och skogsbackar på Gotland (Vänge myr)

och Öland (ett par ställen), i Skåne (Röddinge) och Småland (ett ställe).

— Blommar i Juni, Juli. — Utbr. raedlersta Europa, sydligare Skan-

dinavien, England, Frankrike, Arragonien, Piemont, Neapel, Sicilien,

Ungern, Siebenbiirgen, medlersta och södra Ryssland, Caucasien.

Skogselmen liknar temligen det till nästa slägte hörande Ängs-

kornet, och den har också kallats Skogskorn (Hordeum silvaticum

Huds.). Den upptäcktes, såsom svensk, på Gotland af J. P. EosiN

(1816—18). Fries fann den sedan (1824) på Öland (vid Tveta) och

Åkerman vid Röddinge i Skåne.

9. Hordeum L.

Småaxen 3 vid hvar led, täckande axeln, 1-blommiga; det raed-

lersta småaxet tvåkönadt (och större), sido-småaxen (hos våra) med en-

dast ståndare eller alldeles könlösa. Skärmskal som hos Elymus, borst-

lika (alla eller en del). Yttre kronskalet borstspetsadt. Frukt som

bos Elymus. — Bladen platta, med kort, tvärtrubbigt snärp; axen

mycket borstiga.

1. ÅDgskoiBet
(Hordeum pratense Huds>. — Hordeum murinuni p L.)

är mångårigt och har 10—15 tum höga, uppräta eller nedtill knä-

krÖkta, upptill bladlösa strån, håriga och något blågröna blad med
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trånga slidor, de nedersta håriga. Axet är nära 2 tum långt, snaalt

och bräckligt, med könlösa sido-småax; borsten omkr. l tum långa.

Skärmskalen äro alla borstlika, hårlösa, och det yttre kronskalets borst

är hos medlersta småaxet omkring lika långt som sjelfva skalet.

Växer på något fuktiga ängar i sydvestra Skåne (temligen allm.).

— Blommar i Juni, Juli. — Utbr. de flesta europeiska länder; Cau-

casien, Siberien, N. Amerika.

Linné upptäckte Ängskomet vid Kyrkeköpinge nära Trelleborg

(1749), såsom han omtalar i sin Skåne-Resa sid. 214, der han antyder

olikheten mellan denna och nästa art, ehuru han såg "ingen värkelig

skillnad dem emellan". Med sitt smala och borstiga ax liknar detta

gräs något Råg (o: Hordeum secalinum Schreb.).

* Hordeum maritim mii With. liknar AogskorDet, men är mindre och har tal-

rika, mycket knäkrökta och bladiga strån; bukiga, glatta bladslidor; siJo-iiiåaxen med

ståndare. — Växer vid Göteborg (Lindeberg).

2. Råttkornet
(Hordeum murinum L.)

är elt- (eller tu-)årigt och har temligen talrika, 5—10 tum höga, ned-

till knäkrökta, nästan alldeles bladiga strån och blekgröna, hårkantade

blad med glatta och (åtra. de öfre) bukigt-vida slidor. Axet iir om-

kring 2 tum långt, nästan dubbelt bredare och borstigare än hos

Ängskomet (de största borsten öfver tumslånga); sidosmåaxen könlösa

eller med ståndare. Det medlersta småaxets skärmskal äro sraalt-lansett-

lika och hårkantade; hos sidosmåaxen är det inre skärmskalet jemn-

bredt oéh nedtill hårkantadt, men det yttre borstlikt och hårlöst.

Kronskalborsten hos medlersta småaxet är mycket längre än sjelfva

skalet.

Växer i Skåne, här och der på jordvallar, vid vägar o. d. st.,

särdeles vid städer och byar. — Blommar i Juni^ Juli. — Utbr. Eu-

ropa; Georgien, Algerien, Canariöarne.

Denna art liknar temligen det vanliga odlade Kornet, och kallas

också, i motsats till detta. Vild korn eller Slökorn (Fr.). Det var

detta Hordeum, som Linné såg "öfver alla vallar vid Malmö i stor

myckenhet" (Skåne-Resan).

3. TrEtieum L.

Småaxen enstaka vid lederna och vända med sidan åt dem, 3-

eller flerblommiga. Skärmskal 2, örtartade eller nästan läderartade,

kölade eller rännlika, m. e. m. lansettlika, ined eller utan borst. Yttre

kronskalet temligen lika skärmskalen, åtm. 5-nervigt; det inre m. e. m.
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tårkantadt. Frukten tätt omsluten med kronskalen (hårig upptill). —
Mångåriga gräs raed vanligen något glesa ax; småaxen omvexla, hos

gamma art, större och mindre.

1. Tåghvetet
(Triticuni jiinceara L.)

är ett hvittgrått, temligen stadigt, hårdt och segt (tågartadt) gräs mcÅ

vidt krypande och skottalstrande, gulaktig rotstock, smala och långt

spetsade, räunlika, slutligen sammanrullade, ofvan kort och tätt håriga

(sammetsludna) blad, vanligen endast 5—10 tum höga och något ned-

tryckta strån samt omkring 3 eller 4 tum långa ax, hvilkas axel är

glatt och skör så att den (isynnerhet torr) lätt brister i lederna. Små-

axen äro omkring 5- (4—8-)bloramiga, borstlösa eller nästan borstlösa;

som störst bli de 1 tum långa och i tum breda. Skärraskalen äro

tvärtrubbiga, 9— Il-nerviga. Kronskalen trubbiga, glatta. — Blad-

nerverna på öfre sidan besatta med små och täta borst i dubbla rader.

Växer på sandiga hafsstränder i Skåne (ej sälls.), i Halland och

Bohuslän (sälls.), pä Öland (BÖda) och Gotland (Lummelund). — Blom-

mar i Juni, Juli; mognar i Aug. — Utbr. alla Europas kuster utom

de nordligaste.

Tåghvetet är bland de gräs, som genom sina mycket krypanae

"rötter" bli tjenliga att plantera till flygsands hämmande. "Fröen" duga

bra att mala till mjöl till bröd och gröt, men deras insamling torde

vara för besvärlig. Kreaturen försmå icke gräset som foder ehuru det

är hårdt. — Den storaxiga varieteten (T. j. raegastachyum Fr. Mänt.

III) är ett ganska ståtligt gräs, liknande Strandrågen (Elyraus arenarius).

LiNNK kände icke Tåghvetet såsom svenskt. Som sådant upp-

täcktes det af Demonstrator Lidbeck på sanden vid Falsterbo 1794;

han anmärkte också huru det bidrager till densammas bindande (Vet.

Ak. H. 1795). Fries fann det i Halland, "inter Kärrby et ostiolura

amnis cis Edsberg" (Fl. Hall.), och sedan allmänt på södra och vestra

Sveriges kuster (Fr. Nov.).

* Triticum strictura Deth. liar uppräta, 1—3 fot höga, jemte de slutligen

hoprullade bladen grågröna strån, mindre bräcklig, glatt eller hårig axaxel, 4— 5-blom-

miga småax och spetsiga, 5—ö-nerviga skärmskal; yttre kronskalet trubbigt, icke sällan

kortborstigt. — Växer på östra Skånes sandiga hafsstränder (sälls. |.

* Triticum hebestachyum Fr. är blågrön och har uppräta, 1—3 fots strån,

endast något bräckliga ax (med kort och tätt hvitluden axell, 4—8-bloramiga småax och

trubbiga, 5— 7-nerviga skärm.skal; yttre kronskalet trubb-gt, icke sällan kortborstigt. —
Växer på saudiga hafsstränder i Skåne och Bohuslän (sälls.).



459

2. Spetshvetet
(Triticuni acutum DC.)

är ett nästan rent grönt eller något blåaktigt, slakt gräs med mycket

krypande rotstock, platta men sednare något hopvikta, ofvan sträfva Wad,

nedtryckta eller iippkrökta, 1—3 fot långa strån och icke eller obetyd-

ligt sköra ax (axeln vanligen glatt). Småaxen äro 4—7-blomraiga,

borstlösa eller nästan borstlösa. SkHrmskalen spetsiga, 7-nerviga, bre-

dast nedtill och sraånigom smalare uppåt. Yttre kronskalet är också

Spetsigt. — Bladnerverna äro nästan såsom hos Tåghvetet.

Växer på sandiga hafsstränder i Skåne (teraligen allm.), Halland

och Bohuslän (sälls.); på Gotland anmärkt vid Lummelund (P. C. Ap-

ZELius). — Blommar i Juni, Juli. — Omvexlar större och mindre

och med smalare och bredare blad; axet varierar mellan 3—4 och

5—7 tura.

Fries anmärkte först denna art i Skåne (vid Köpingeåns gamla

utlopp). Han omtalar den redan i sina Novitier, men i Mantissa III

beskrifver han den närmare jenite de närstående arterna. Utom Sverige

är Spetshvetet anmärkt i Brittanien, södra Norge, Danmark, norra Tysk-

land, Holland, Belgien, Frankrike o. a.

3. Kryphvetet
(Triticuiu repens L.)

har lång och smal, trind, vidt krypande, glänsande-hvitaktig, ledad rot-

stock med talrika, slidledade grenar (rotskott). Bladen äro slaka, van-

ligen platta, omkring 3 linier breda, temligen långa, mörkgröna men

också (pä hafsstränder och sand) blägröna, sträfva på öfre sidan (och

i kanterna); dennas nerver enradigt-småhåriga. Stråen äro nästan upp-

räta eller något lutande, omkring 1 eller 2 alnar höga; axet är två-

radigt, upprätt eller nästan upprätt, stadigt och icke bräckligt, 2—

4

tura långt. Småaxen äro merendels 3—5 linier långa och omkring 5-

bloramiga, med lansettlika, spetsade (icke sällan syl-, stundona borstlikt-),

6-nerviga skärraskal; de bli stundom nära
^^

tura långa, men äro van-

ligast dubbelt mindre. De yttre kronskalea äro spetsiga eller trubbade,

feorstlösa, eller ha rak borst, som vanligen är kortare än skalet.

Växer såsom ett mycket vanligt ogräs i trädgårdar, på åkrar och

annan odlad mark, i ängs- och gärdeskantcr, vid stränder, vägar o. a.

(allm.). — Blommar i (Juni,) Juli, (Aug.); mognar i Aug., Sept. —
Omvexlar mycket till storlek, beklädnad (hårigare eller glattare) m. ra.,

särdeles på södra Sveriges kuster, hvarest bl. a. växer en var. med täta

småax och i spetsen urnupna, kortborstiga skärraskal; der bli bladen

också icke sällan hoprullade med t. o. ra. stickande spets (Fr. Nov.).
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Men också i norra Sverige och Lappland varierar detta gräs åtskilligt

(Lsest. Bot. Not. 1856). — Kryphvetet har en mycket stor utbredning;

det tillhör icke blott hela Europa utan också Algerien, Caucasien, Si-

berien och norra Anaerika med Island, och är dessutom anmärkt på

Canariöarne, vid Magellaens sund, på Malouinerna och Nya Zeeland.

Kryphvetet är ett särdeles svårt Åker- och trädgårdsogräs, som

med hänsyn till "roten" (rotstocken) är allmänt bekant under namnen

Hvitrot eller Qvickrot, Qvickhvete; Helsing. övicka, Nerik. Ilrot.

I Norrland o. a. kallas sjelfva gräset icke sällan Axing eller Axing.

Det är denna rotstock och dess krypande, spetsiga och starka skott (de

s. k. qvekarne), som gör gräset nästan outrotligt. Men på ständiga än-

gar och betesmarker är det icke utan värde, ehuru egentligen endast som

betesgräs; det är närande och ätes gerna af boskapen innan det går i

ax. Emedan gräset är lätt att plantera, kan det, liksom Tåghvetet, an-

vändas att binda och sammanhålla jordvallar o. d.; äfven till att hämma

flygsand. Pärska, väl sköljda och hackade rötter ätas gerna både af

hästar och kor och utgöra ett närande foder. Som de innehålla mycket

sockerärane, kunna de också användas till dricka i stället för malt,

dock helst jemte något sådant. Dessutom kunna de nyttjas till "blod-

renande" dekokter i stället för Sarsaparill. Det är således icke utan

skäl som Kryphvetets rotstock ännu är officinell (o: Radix Graminia

Pharm.). F. ö. är den ett bland de bästa nödbrödsämnen; torkad och

målen lemnar den, med endast något litet sädesmjöl, ett både sundt och

smakligt bröd.

4. Handhvetet
(Triticum caninum L.)

har tuvigt-trådig rot (mycket kort rotstock), slaka, platta, rent gröna,

sträfva och under småhåriga blad samt tnvade, omkring alnshöga (1—

S

fots), vanligen något slaka och lutande strån; leder och bladslidor äro

stundom småludna. Axet är smalt och nästan jerant, något glänsande,

lutande isynnerhet då det blir äldre. Småaxen äro vanligen 3—5-

blommiga, med nästan lansettlika, udd- (kort borst-)spetsiga, merendels

3-nerviga skärmskal. De yttre kronskalen sluta i en krusig, brunaktig

borst, som är dubbelt längre än skalet.

Växer i lundar, skogar och busksnår, helst på bördigare mark,

särdeles i södra och medlersta Sverige. — - Blommar i Juni, Juli; mog-

nar i Aug. — Förekommer icke så sällan mera spenslig och smalbladig,

med endast 2-blommiga småax. — Utbr. Europa utom Portugal, Grek-

land, Turkiet; Caucasien, vestra och södra Siberien, N. Amerika, Island.
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Då Linné utgaf siu Flora Suecica (ed. 2) kände hau delta gräs,

såsom svenskt, från blott ett enda ställe, Hellekis vid Kinnekulle (det

är der ymnigt). Sedan upptager hans Flora Akeröensis (1769) det-

samma. Ehrhart nämner det bland sina Upsala-växter (1790).

I Botaniska Notiser för 1856, der LaesTADius omtalar de varie-

teter hvarunder Hnndhvetet uppträder i Lappland, anmärker han också

huru rotstocken hos denna art, ännu i medlersta Sverige mycket kort,

nästan knölig, i höga norden blir krypande ehuru endast 1—2 tura.

(Härigenom kom väl Wahlenberg att i Flora Suecica förena sin Flora

Lapponicas T. caninum med T. repens). Till Hundhvetets varieteter

räknar LcesTADlus också nästa art, om hvilken han säger att den "blom-

mar tidigast och kunde förtjena att odlas emedan den innehåller den

största kärnan bland Agropyra". Borde icke såväl denna, som andra

beslägtade — vilda och således icke ömtåliga — gräs (Hundhvete,

Strandråg) bli en art sädesslag i den högre norden?

* Triticum violaceum Horn. liknar något Kryphvetet, men har nästan violett

ax, 3— 5-bloiiimi!<a småax, uäslan tvärtriibbisa och kortborstiiia skärmskal och spetsiga,

nägot längre borstiga yttre kronskal; roten liknar vanligen Hundhvetets men blir stun-

dom något krypande. — Viixer (temligen sälls.) i fjelltrakterna (Torne-Lappmark, Jemt-

laud, Herjedalen).

4. Bracli^podiaiiu PB.

Småaxen kort skaftade, 5— 10-bloramiga, temligen trinda (åtm.

yngre). Skärmskal 2, olikstora, spetsade eller trubbiga. Yttre kron-

skalet 5—flernervigt, med ett kortare eller längre borst; det inre kantadt

med sraåborster. Frukten omsluten med kronskalen (men icke vidväxt),

hårig upptill. — Mångåriga men spensliga gräs med nästan platta blad

och temligen långa och glesa ax.

1. Sparrlostan
(Brachypodiuiu pinnatum PB. — Bromus piniiatua L.)

är blekt (gul- eller gråaktigt) grön med vanligen omkring fots- eller

alnshöga, uppräta, glatta eller endast vid lederna småludna strån, korta

och uppräta, vanligen glattslidade, omkring 3 linier breda blad samt

2—3J tum långa, uppräta ax. Småaxen äro |— 1 tum långa, mer-

endels småludna, under blomningen utspärrade. Yttre kronskalens

borst är kortare än skalet. Rotstocken kryper.

Växer på hårda och torra ängar och betesmarker, på backar bland

buskar, i södra och medlersta Sverige men icke vid vestkusten. —
Blommar i Juni eller Juli; mognar i Aug. — Stråen grena sig icke

sällan nere vid marken, och äfven småaxen bli stundom greniga. —
Utbr. nästan hela Europa; Caucasien, Siberien,
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Detta gräs ätes gerna af boskapen och är äfven på sämre mark

temligep gifvaiide. Det håller till godo med de torraste ställen och

de flesta jordmoner. Sås bäst om hösten.

* Br achypod iuni gracile PB. iir mera mörkgrön och hårig, med vanligen

högre (2— 3 fots) bträn, läu.irre blad och ax — bådadera slaka — och längre, smalare

och spetsigare, glesare småax; kronborsten lika lång som eller längre än skalet; rot-

stocken kort. — Växer i mullrika landar och skäggiga busksnår, i bok- och ekskogar,

i bödra och medlersta östra Sverige (saknas vid vestra kusten). — Blommari Juli,Aug.

5. tiOliiim L.

Småaxen platta och vända med kanten mot leden, 2- eller fler-

blommiga. Skärmskal 1 (endast hos topp-småaxet 2). Yttre kron-

skalet 5-nervigt, med eller utan borst. Frukten omsluten med kron-

skalen, glatt. — Axet tvåsidigt-plattadt, långt och glest, icke sällan

något vridet.

1. Därrepen
(Lolium teinulentuni L.)

har ettårig rot, upprätt, omkring 15 tum (stundom mer äu alns) högt

och stadigt strå, temligen blekgröna, venstervridna blad, stora och nå-

got utsvällda, 5—6(— 8)-bloramiga, vanligen längborstiga småax, hvilkag

axel är skör så att blommorna lätt lossna. Skärmskalet är lika långt

som eller längre än dess småax; det yttre kronskalet nedtill läderartadt,

dess borst icke sällan 3—4 linier lång.

Växer på åkrar (bland vårsäd) och andra odlade marker, vid vä-

gar, i södra och medlersta Sverige. — Blommar i Juni eller Juli;

mognar i Aug. — Strået grenar sig stundom vid roten. — Omvexlar

med helt kort kronborst (o: L. arvense With.). — Utbr. hela Europa

utora det nordligaste; Algerien, Caucasien.

Om Dårrepens frön i större mängd komma bland säden, tros de

förorsaka yrsel och äckel, oredig syn och hörsel, darrning och mattig-

het i kroppen (liksom ett slags rus, hvadan artnamnet) eller till och

med s. k. dragsjuka (en slags magkrarap) hos den som förtärt dem.

Dessa verkningar skola yttra sig antingen säden användes till bröd

eller såsom malt till öl och dricka; sådan dryck berättas t. o. m. or-

saka blindhet under några timmar. Men troligare är att de små, un-

der benämningen Mjölökor kända svampar, hvilka angripa sädeskornen,

äro den närmaste orsaken till dessa skadliga egenskaper hos en del säd.

— Gräset kallas också Skäde (Gotl.) och Vildpesa (Vesterg.).
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2. Linrepen
(Lolium linicola Sond.)

är ettårig, spensligare än de båda andra arterna, gulaktigt grön, och

har upprätt, stundom alnshögt, strå och 4— 8-bloraraiga, omvändt-ägg-

runda småax, hvillia äro obetydligt längre än skärmskalet; yttre kron-

skalet är nedtill läderartadt, borsten mycket kort eller ingen.

Växer som ogräs i linåkrar, så långt linet odlas och på många

ställen ymnig. — Blommar i Juli. — Utbr. Europas flesta länder; Cau-

casien, vestra Siberien.

Att Linné med sin Lolium temulentum också menade denna art,

visar växstället i hans Flora Suec. "inter Linum" (Angerm. Lås me afser

väl äfven Linrepeu). På samma sätt har arten ända tills sednare ti-

der varit inbegripen i ilen föregående, ehuru redan i Svensk Botanik

(n:o 593) anmärkts att Lolium arvense Schrad. (denna) är skiljd från

L. arvense With. (varietet af Dårrepen).

3. Renrepen
(Lolium perenne L.)

är mångårig med tuvade bladskott och strån. Bladen äro temligen

mörkgröna, något smalare än hos de andra arterna, 5—10 tum långa,

de unga hopvikta. Stråen äro icke sällan knäkrökta nedtill, vanligen

10—15 tum höga; axen mest 3—5 tura långa, gröna eller rödbruna.

Småaxen nästan lansettlika, merendels (5—)8—10-blommiga och nära

dubbelt längre än skärmskalet. Yttre kronskalet hinnaktigt, borstlöst

(hos vår).

Växer på åkerrenar, torra ängar och gräsmarker, vid vägar, ända

upp till Ume-Lappmark och Vesterbotten (allra.). Odlas dessutom (o:

Raygräs). — Blomraar i Juni och Juli (,Aug.). — Omvexlar (på

mycket torra ställen) med smalare strån och blad samt endast 3— 4-

blomraiga småax, obetydligt längre än skärmskalet. Denna var. passar

väl till gräsplaner o. d. — Utbr. hela Europa; Caucasien, Algerien,

Madeira.

Med undantag af Timotejen, säger Wahlberg, har väl intet foder-

gräs inom Europa allmännare blifvit odladt och mera oraskrifvet, eller

olikare bedöradt, än detta Raygräs. "Det är otvifvelaktigt en utmärkt

foderväxt, ehuru icke uppfyllande alla fordringar. Till höskörd är det

i allmänhet ej nog gifvande; deremot intager det kanhända första rum-

met bland bptesgräsen. Tidigare uppskjutande än de flesta betesgräsen,

fortfar Raygräset hela sommaren att gifva nya blad och bibehåller sig

inpå sena hösten. Det är isynnerhet detta gräs, som ger Englands,

Schweiz' och Hollands ängar deras lifliga och långvariga grönska. Men
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det är ej blott genom denna egenskap det som betesgräs utrrfärker sig;

det är äfven ett af de mest närande, som ungt för all boskap begär-

ligaste, på rotblad rikaste, samt för betning minst ömtåliga, ja det

tyckes t. o. m. dervid trifvas. Till gräsplaner öfverträffar det alla andra

grässlag genom sin hela sommaren höggröna, täta, fina och glänsande

grönska". Fordrar likväl god, helst lerig och något fuktig jordraon för

att växa bladrikt. I sådan bättre mark har Dir. Stenberg sett Ben-

repens rötter uppnå 1| alns längd.

Den engelska benämningen Raygräs (Kaygrass) lärer vara en om-

vridning af det franska Ivroie (rusande ogräs), som ursprungligen till-

kommer Lolium temulentum. EU annat engelskt namn är Ryegrass

(Råggräs), hvarmed man trodde sig förbättra den äldre benamningea

eller göra den språkriktigare.

* Lolium festncaceum Lk , soin viixer på ett par ställen i Skåne, har nustan

jemnbreda, nära tuinslånga småax, hvilka iiro två eller tre gånijer längre än skärmskalet.

Möjligen en frodig foim af Lolium perenne eller en hybrid mellan denna och Festuca

tlatioi- (Äresch ).

6. Ijepturus Br.

Småaxen insänkta i axaxelns urhålkningar, 1-blommiga, borstlösa.

Skärmskal (hos vår art) 2, båda ställda utåt, bredvid hvarandra (endast

toppsmåaxets motsatta). Yttre kronskalet hinnaktigt. Frukten glatt.

1. Ormaxet
(Lepturus filiformis Trin.).

Ett litet (3—6 turas) glatt, blågrönt, ettårigt gräs med vanligen

flera, nedtill knälikt uppkrökta strån eller grenar, slutligen hoprullade

blad samt smala och trinda, spetsade, icke sällan något bågkrökta ax.

Växer på vestra Skånes gräsiga hafsstränder, sälls. — Blommar i

Juni, Juli.

Detta lilla egendomliga gräs upptäcktes, såsom svenskt, af Rix-

eius vid Hvellinge 1835 (Pr. Scan.). Det tillhör annars Danmarks,

Holsteins och Oldenburgs, Brittaniens, Hollands, Belgiens och Frank-

rikes, Italiens och Spaniens kuster.

2. FESTUCACE^
(Svingelgräs).

Småaxen i (stundom axlik) vippa eller klase, (1—)2- eller fler-

blommiga; deras skärmskal kortare än närmaste kronskalet. Stift korta

eller inga; märkena fjäderlika, utstickande vid den under bloraningegi

öppna blommans bas.
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9. Cynosurus L.

Småax 2—5-bloinmiga, plattade, i ensidigt vippax och täckta med
Icammdelade skärmar (bvilka kunna anses som outbildade småax). Skärm-

skalen nästan lika stora, 1-nerviga, sylspetsade. Yttre kronskalet m. e.

m. spetsigt, 5-nervigt, ryggen kuUrig. Frukten glatt.

1. Kammäxingen
(Cynosurus cristatus L.).

Ett mångårigt, glatt, 1—2 fot högt gräs, med något spensligt

men upprätt och temligen stadigt strå, korta, ljusgröna blad och 1—2^

tum långt, tätt, blekgrönt ax, hvars småax och kammlika skärmar äro

1—2 linier långa; ståndarknapparne mörkt brunröda.

Växer på torra ängar och betesmarker, gräsiga backar, åkerrenar,

i södra och medlersta Sverige (och på några ställen i norra). — Blom-

mar i Juli; mognar i Aug. — Utbr. nästan hela Europa; Caucasien,

Algerieu. På Sicilien blommar Kammäxingen redan i April.

Kammäxingen är väl icke bland de mera gifvande eller för krea-

turen angenämare grässlagen, men ätes dock icke ogerna som ung, då

den utgör ett mjukt och helsosamt foder, isynnerhet för får, hvilkas

kött derigenom skall bli smakligare. Den ingår mångenstädes bland

betes- och högräsen. Störst och bäst blir Kammäxingen på bördig,

lerig ängsmark, men bör icke sås ensam emedan den växer glest. —
F. ö. är gräset ett bland våra vackraste, särdeles då det står i blomma,

och alltid utmärkt med sina kammlika skärmar (o: Grameu cristatum

Bauh. 1650).

8. E»aetylis L.

Småaxen 3—5-blommiga, platta och breda, tryckta intill hvar-

audra och bildande ensidiga gyttringar pä vippans grenar. Skärmskal

olikstora och sneda, uddspetsade. Yttre kronskalet mycket köladt, kort

borstspetsadt, omkring 5-nervigt. Frukten glatt.

1. HandäxingeD
(Dactylis glomerata L.).

Ett mångårigt, vanligen större, omkring 1 eller 1| aln högt,

upprätt och stadigt gräs. Rotstocken är kort, med tuvigt knippade

blad. Bladen äro mörkgröna eller något blågröna, långa, 3 eller 4

linier breda, kölade, jerate de nedtill hela slidorna vanligen sträfva;

de nedre bladslidorna tvåeggade. Vippan är 3—4 tum lång, under

blomningen nästan triangellik; dess grenar enstaka, bara (blomlösa) ned-

till och tätblommiga upptill, riktade åt en sida. Småaxen äro gröna

Nyman. Sv. Fanerog. IT. '^J
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eller något rödaktiga, stundom rödblå, vanligen kantade raed små ut-

stående, hvitaktiga hår, men stundom glatta.

Växer allm. på torra ängar, gräsiga backar, åkerrenar o. a. odlade

ställen, vid vägar, men också i skogar, vid stränder o. a., upp till

Ångermanland och Jemtland. — Blommar i Juni eller Juli; mognar i

Aug., Sept. — Förekommer stundom med släta och glatta, mera blå-

aktiga blad. På mycket skuggiga ställen blir vippan helt gles och

blekt blågrön, och på sådana bli småaxen gerna glatta (omkring 3-

blommiga). Deremot bli på särdeles soliga ställen vippans grenar

mycket korta och nästan alldeles täckta med (5—6-blommiga) småax.

— Utbr. hela Europa; Algerien, Canariöarne, Caucasien, vestra och

södra Siberien,

Detta gräs är ganska gifvande och varaktigt, blott det ej för

mycket betas. Det kan slås två gånger, och är således egentligen ett

högras, hvars enda olägenhet är att det slutligen blir groft och styft,

hvarföre det bör slås tidigt. Det odlas bäst på vanlig åkerjord, anses

ganska passande för hästar och sås tillsammans med t. ex. Angssvingel

och Eaygräs (Wahlberg). Dess rötter kunna enligt Dir. Stenberg

uppnå 2g alnars längd.

Anledningen till namnet Hundäxing lärer vara den att hundarne,

då de vilja kräkas, tugga isynnerhet detta gräs, hvars sträfva blad lätt

åstadkomma önskad verkan. För samma orsak ser man dem också

tugga andra gräsblad t. ex. Kryphvetets.

f^. FestiBca L.

Småaxen 3—10-blommiga, jemnbreda eller lansettlika, i vippa eller

klase. Skärmskal olikstora. Yttre kronskalet med trind rygg eller upp-

till köladt, 3- eller 5-nervigt, m. e. m. borstspetsadt; det inre hår-

kantadt (vanligen svagt-). Stiften terminala. Frukten vanligen glatt. —
Mångåriga gräs (undant. sista arten).

a) Bladen alla platta, deras snärp helt och alldeles inom bla-

det. (Festucae bovinae Fr.)

]. Jättesvingeln
(Festuta gigantea Viil. — Bromus gigantens L.)

är vanligen mellan 1 och 2 alnar hög, men stundom nära 3, nästan

alldeles glatt, och har nästan uppräta, något tuvade strån och långa,

slaka, omkring 4 eller 5 linier breda, mörkgröna (under), sträfva, vid

basen tvåörade blad med mycket kort snärp. Vippan är stor (5—10

tum lång) och mycket grenig, utbredd, slak och lutande. Småaxen
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äro nära | tura, vanligen omkring 5(— 8)-bloramiga; skärmskalen med

lång hinnspets. Yttre kronskalet bär invid spetsen en hårsmal, vågig

borst, som är längre än skalet.

Växer i skogar och lundar, särdeles på mullrik eller fuktig mark,

i södra och medlersta Sverige, mest i kusttrakterna. — Blommar i

(Juni,) Juli, (Aug.); mognar i Aug. — Förekommer stundom med nära

dubbelt smalare blad och endast 3-blomraiga småax. — Utbr. Europa

undant. det nordligaste och Portugal, nästan hela Spanien, italienska

öarne, Grekland, Turkiet; Caucasien, södra Siberien.

Då Linné utgaf första upplagan af sin Flora Suecica, kände han

Jättesvingeln endast från Eoslagen ("in maritimis Roslagife"), der den

var upptäckt af .Baron S. C. Bjelke. Sedan anmärkte han den sjelf i

Skåne, i kalkbrottet vid Öretorp (beskr, Skåne-Ees. sid. 394), och Mag.

Tidström fann den på Kinnekulle (Fl. Suec. ed. 2). — På bördig,

helst något fuktig, mark blir Jättesvingeln särdeles stor, bredbladig och

bladrik. Den bibehåller sig grön länge på hösten och slås bäst två

gånger. Fröen mogna likväl tidigt. Redan Bergius rekommenderar

gräset till odling (på skuggig mark).

2. SkogssvingelD
(Festuca silvatica Vill.)

är vanligen öfver alnshög, glatt, och har uppräta, något tuvade strån,

hvilka nedtill äro omslutna med glänsande-hvitaktiga, bukiga, bladlösa

slidor. Bladen äro nära 3 linier breda och temligen stadiga, ofvan nå-

got gråaktiga, under mörkgröna, i kanten jemte slidorna sträfva; snärpet

temligen långt. Vippan är upprat, mycket grenig. Småaxen äro 3

—

5-blomraiga, borstlösa, med långt hinnspetsade skärm- och kronskal.

Fruktämnet är hårigt upptill.

Växer i skogar, på skuggiga berg och skogsängar, i Skåne (Frua

lid), i Blekinge (Carlshamn) och Bohuslän, på Kinnekulle, Halle- och

Hunneberg. — Blommar i Juni eller Juli, och blommorna falla ganska

snart ur skärmskalen. — Utbr. Europa undant. det nordligaste och

Portugal, Spanien, Italiens öar, Grekland, Turkiet.

Mathesius upptäckte Skogssvingeln, som svensk, 1841 på Hunne-

berg (Fr. Mänt. III) och 1844 på Halleberg (Mathes. i Bot. Not.

1854).

3. Strandsvingeln
(Festuca litorea Whlnb.)

blir vanligen nära ett par alnar hög, stundom t. o. ra. högre, är glatt,

och har krypande rotstock, ljusgröna, breda (stundom nära 4 liniers)



468

blad med mycket kort, tvärtrubbigt snäip, samt vanligen 3tor (nära 10

tums) och teraligen likgrenig, uäslaii alltid utbredd, något lutande vippa;

grenarne äter greniga. Småaxen äro talrika, något plattade, äggrundt-

lansettlika eller ovala, merendels omkring 4—5-bloraraiga, brunaktiga

(mörkvioletta), borstlösa eller nästan borstlösa, nära | tum långa; blom-

morna 3 linier långa, upptill hinnaktiga och sargade.

Växer nästan endast på hafsstränderna i södra och raedlersta Sve-

rige. Blommar i Juli (eller Aug.); mognar i Aug. — Har stundom

endast 3-blommiga småax med nära linielåuga borst. — Utbr. nästan

hela Europa; Island, Algerien.

Som bäst utvecklad är Strandsvingeln ett bland våra större gräs,

till strån och blad något rörlik (o: Festuca arundinacea Schreb.); men

mindre och magrare, blir den icke sällan nog lika nästa art. — "Den

synes framför allt trifvas i närheten af hafvet, och ger der på något

fuktiga platser en tät och hög gräsvall och en ganska rik afkastniug.

Tidigt slagen ätes den gerna af den större boskapen, och förtjenar

visserligen odlas der omständigheterna det medgifva. Sås helst om hö-

sten. Frösamlingen är lätt" (Wahlberg).

4. Ångssvingeln
(Festuca pratensis Huds. — Festuca elatior L.)

är vanligen 2—3 fot hög, rent grön, glatt, och har merendels kort

rotstock med tuvade strån, omkring 2 linier breda blad med mycket

kort och tvärtrubbigt snärp samt något ensidig och lutande, smal men

temligen lång (till 5 tums) vippa, som under blomningen är öppen

men annars hopdragen. Vippans grenar utgå mest parvis, hvarvid den

ena grenen är helt kort och bär ett enda småax, den andra lång, bä-

rande 3—4. Småaxen äro nästan trinda, jemnbreda eller jemnbredt-

lansettlika, 5—10- (vanligen 8-)blommiga, blekgröna eller brunaktiga,

nära g tum långa; blommorna nästan Ii linie långa, vanligen borstlösa.

Yttre kronskalet är 5-nervigt, med smätandad spets, som stundom har

en liten borst.

Växer på ängar och åkerrenar, vid vägar o. a., helst på mullrik

mark, allm., men saknas i Lappland. — Blommar i Juni eller Juli:

mognar i Juli och Aug. Frodigare stånd blomma icke sällan ånyo

mot hösten. — Blir på mager mark mindre, med nästan enkel och

axlik vippa, och då något lik Renrepen. — Utbr. nästan alla europeiska

liuider; Caucasien, Siberien, Island.

Denna Svingel-art är ett af de bästa högräsen pu naturliga än-

gar och förtjenar att allmännare odlas, emedan den är lika gifvande

som välbiaaklig för både hästar och hornboskap. På bättre jord, som
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t. ex. icke är tillräckligt fuktig till Ängskafle, lönar sig Angssvingelns

odling ganska bra, och deu kau der slås två gånger om året. På

mycket torra, magra ängar blir deu deremot liten och klen. För gräs-

planer passar Angssvingeln väl tillsamman med Raygräs (Lolium per-

enne). — Fröen kunna samlas till vinterföda åt höns och gäss.

Eörande utvecklingen hos detta gräs har Dir. Stenberg iakttagit:

Stråen utvecklas om våren ur under det föregående året bildade "rot-

ögon", men under sommaren utgå från "rothalsen" några grenskott,

hvilka utsträcka sig under markens yta (omkring 1— 1^- tum), uppsticka

på G—7 tums afstånd från sitt ursprung och bilda i spetsen anlaget

till nästa års växt.

b) Bladen alla eller åtm. rotbladen tråd- eller borstlika; snär-

pet deladt i två rundade sidoöron. (Festucje ovinse Fr.)

5. Rödsvingeln
(Festiica rubra L.)

har glest-tuvig eller vanligen krypande rotstock med bladrika skott,

trinda och smala, 1—2 fot höga, mest enstaka strån med platta eller

(vid torka) något sammanrullade blad och något mager, under blom-

ningen öppen och teraligen allsidig men icke sällan något lutande

(slak) vippa. llotbladeu äro vanligen nästan trådlika. Småaxen äro

aflånga eller lansettlika, omkring 5(—7)-blommiga, stundom nära ^ tum

långa (blommorna nära 1^ linie utom borsten). Yttre kronskalet är

tydligt nervigt och slutar i en borst, som är åtminstone dubbelt kor-

tare än skalet.

Växer på ängar och betesmarker, på åkerrenar, backar och berg,

vid vägar och stränder, i skogar och lundar (allm.). — Blommar i

Juni eller Juli; mognar i Juli och Aug.

Denna art varierar ganska mycket. Rotbladen bli i skogar och

skugga långa och ganska smala (stråbladen smalt-rännlika, nästan tråd-

lika), och nästan hela gräset är då rent grönt och slakt, icke sällan

nära 1^ aln. Deremot blir på mera öppna ställen vippan vanligen

röd- eller brunaktig eller gråbrun, mera stadig, i fjell- och bergstrakter

stundom helt smal med nästan borstlösa (kort ludna) småax. Småaxeu

omvexla ludna och nästan glatta, större och mindre. På sandig mark,

särdeles stränder, blir rotstocken mycket krypande, med glesa strån ; de-

ras blad slutligen hoprullade, då också icke sällan småaxen bli 8—10-

blommiga och tätt småludna (o: Festuca arenaria Osbeck). Stundom

äro blad och strån blåaktiga, kortare. Bladslidorna äro icke sällan

håriga.
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Rödsviogeln, liksöm Fårsvingela, ger ett dugligt bete, särdeles för

får, och blir derigenom af värde på magra och torra ställen der betet

anuars är knappt. Den är till och med ett bland de bästa betes-

gräsen emedan den snart återväxer sedan den betats och sent skjuter

stjelk, på samma gång som roten är varaktigare än hos många andra

betesgräs. — Detta gräs har en stor utbredning och tillhör icke blott

nästan hela Europa utan också Caucasien, Siberien, N. Amerika med

Grönland och Island samt Spetsbergen.

* Festuca duriuseula L. likuar lemligen den vanliga RöJsvingeln, men har

talrikt-turade, stadigare strån, tradig rot, snart köladt-hoprullade stråblad, upprat och

ensidig vippa med 3— .^-blommiga småax. Strå- och bladknippen äro nedtill omslutna

med vissnade bladslidor. Yttre krouskalet är otydligt nervigt; borstet dubbelt kortare

än skalet. — Växer på torra eller sandiga ängar och betesmarker, steniga stränder, på

torra berg (särdeles kalk-) och strandklippor, mest i södra och medlersta Sverige. —
Blommar i Juni, Juli. — Varierar också temligen, såsom till storlek, med gröna eller

hläaktiga, längre och kortare (hårdare) blad, gröna eller m. e. m. violetta småax.

6. Fårsvingeln
(Festuca o vina L.)

har tradig rot, talrikt tuvade blad och strån, de sednare vanligen en-

dast 5—10 tum höga, upptill kantigt strimmiga och nästan tagelsmala.

Bladen äro alla borstlika (icke kölade), rotbladen längre och merendels

båglikt uppkrökta. Vippan är liten och smal, upprat och ensidig, med

mest enstaka grenar, slutligen axlikt hopdragen. Småaxen äro plattade,

glest 3—4(—6)-blommiga, omkring 2 linier långa; blommorna (utom

borsten) linielånga. Yttre krouskalet är otydligt 5-nervigt, lansettlikt,

kort bbrstspetsadt eller borstlöst.

Växer på backar och berg, torra och magra betesmarker och än-

gar, hedar o. d. (allm.). — Blommar i Juni eller Juli; mognar i Juli.

— Omvexlar med gröna och grå- eller rödaktiga småax; i fjellen bli

desamma vanligen violetta, vivipara (med knopplökar, L. Fl. lapp. n:o

56) och borstlösa (och bladen något rännlika). På mycket bara och

blåsiga ställen, såsom på Ölands älvar, bli bladen gerna blågrå, korta

och stadiga, då de däremot i skugga (t. ex. i skogskanter) bli långa,

nästan hårsmala och rent gröna. — Utbr. Europa, Algerien, Caucasien,

Siberien, N. Amerika, Grönland, Island, Spetsbergen.

Fårsvingeln är, såsom namnet antyder, ett gräs, som fåren tycka

mycket om, och i alla hänseenden det bästa Fårgräset. På Oland och

Gotland väcktes Linnés uppmärksamhet på huruledes fåren voro feta

på de magraste fält och huru de lemnade frodigare gräsmarker orörda

och uppsökte magra backar, der de kunde mätta sig med detta gräs;

han kallade derföre arten ovina. Gräset blef sedan snart bekant under
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benämningen Linnés Fårgräs. "Fåregräs vill jag detta kallades". —
"Man lärde här på Öland och Gotland att för en scheffer som med får

bör oragås, är intet så angelägit som att rätt känna detta gräs, hvilket

är endaste orsaken till vårt goda Gotlands Fårkött". Och Fåren på

Stora Carlsons älvar som är beväxt med detta gräs, bli "smäll feta"

utan att engäng nedertrampa eller röra det höga gräset vid hafsstran-

den (L. i V. A. H. 1741). — Der Fårsvingeln växer i tillräcklig yra-

nighet, bidrager den väsentligen att fåren hålla sig friska, och den gör

dem feta, deras kött smakligare, deras ull bättre.

Både Fårsvingeln och Rödsvingeln med deras underarter äro så-

dana gräs, som orsaka botanisten större svårigheter då han vill utreda

och till deras rätta värde bestämma de många former, hvarunder de

uppträda. Jfr Fr. Nov. och Mänt. III.

"Som foderväxter räknas Svingelarterna bland de bästa, såväl till

qualitet, som den ej ringa grad hvari flera af dem ingå i bildandet af

de goda naturliga äogarne och betesmarkerna" (Wahlberg).

c) Bladen alla borstlika, med tvåöradt snärp. Det nedre skärm-

skalet mer än dubbelt kortare än det andra; nedre kron-

skalet med mycket lång borst. (Vulpia Gm.)

* Festuca sciuroides Rlb. Ettårig, omkring 5—8 tum hög, med nästan en-

kel och axlik, ensidig, kort (1— 1 1/2 tums) vippa. Småaxen 4— fi-blommiga, niira 1/2

tum länga, gröna. Blommorna 1-ständrade. — Växer på några torra backar och betes-

marker i Skåne (sälls.). — Blommar i Juni, Juli.

fiO. Itfi*onBtis L.

Småaxen 5—12-blommiga, i vippa eller klase. Yttre kronskalet

5—flernervigt, i spetsen urnupet och i eller under inskärningen vanli-

gen borstbäraude. Stiften laterala. Fruktämnet hårigt upptill. — Blad-

slidorna hela eller nästan hela.

a. Schedonorus (PB.) Fr. Skärmskalen olikstora, det nedre

1-nervigt. Yttre kronskalet köladt. Svingellostor.

a) Mång- eller tuåriga arter med jemnbredt-lansettlika, hop-

tryckta, uppåt smala småax; kronborsten kortare än skalet

eller ingen; inre kronskalet smått hårkantadt.

1. Sträflostan
(Bromus asper Muvr.)

blir icke sällan nära 2 alnar hög eller stundom högre, med stadiga

strån, nära i tum breda, sträfva blad, de nedre jerate slidorna långt
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håriga, samt stor (5—8 tum lång), utbredt-grenig, slak och ensidigt

lutande vippa, hvars nedersta, ända till 3—4 tum långa grenar hänga

alldeles nedåt. Bladslidornas hår äro temligen styfva och riktade nedåt.

Småaxen äro tumslånga, 5—10-blommiga, sträfva. Det yttre kronskalet

är 5-nervigt, men de två medlersta nerverna otydliga; dess borst nä-

stan lika lång som skalet eller nära dubbelt kortare.

Växer i lundar och skogsmark, i södra och medlersta Sverige,

men endast i några landskap (Skåne, icke sällsynt; i Småland vid Hus-

qvarna; på Kinnekulle, Halle- och Hunneberg; i Bohuslän; på Omberg,

på Öland och Gotland, vid Stockholm, Norrtelje). — Blommar i Juni

eller Juli.

Sträliostan är utbredd genom Europas fiesta länder till Caucasien

och södra Siberien. Såsom svensk omtalas den först af Retzius (Br.

montanus). Swartz upptäckte den på Oland (1802), Wahlenberg på

Gotland (V. A. H. 1805) o. s. v.

2. Raklostan
(Bromus erectus Huds.)

är omkring alnshög, med icke liniebreda stråblad (obetydligt bredare

än strået) och knappt | linie breda, långa och hårkantade rotskotts-

blad. De nedre bladslidorna äro utstående-båriga. Vippan är upprat,

omkring 3 eller 4 tum lång, med korta och upprätt-utstående, slutligen

tilltryckta grenar (de nedersta knappt 1| tum). Småaxen äro släta

och glatta, 5—8-blommiga. Kronskalet är två eller tre gånger längre

än borsten.

Växer på några ställen i södra och medlersta Sverige, på torra

ängar eller sandiga åkerrenar, vid vägar. — Blommar i Juni eller Juli.

— Förekommer stundom dubbelt större med bredare, hårigare blad och

större småax (o: Bromus suberectus Fr.). — Utbr. Europa utom det

allra nordligaste, Portugal, italienska öarne, Grekland; Algerien, Cau-

casien.

Denna art blef först genom Swartz, som anmärkte den på Oland,

känd såsom svensk. Fries upptäckte den i östra Skåne, vid Rörum

(Pr. Nov.). P. C. Afzelius fann den på Gotland, Lindeberg (var.) i

Upland (Fr. Mänt. III) o. s. v.

* Bromus iuermis L. Stort griis med krypande rotskott, breda och glatta

blad, upprat vippa, 5— I O-blommiga, borsllösa eller nästan borstlösa, tumslåuga smäax.

Förv. på några stälbni i Upland. (Fr. Mänt. III).
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b) Ettåriga arter med hoptryckta, jeranbreda, slutligen uppåt

bredare småax; kronborsteu lika lång som eller längre än

skalet; inre krouskalet kararalikt borstkantadt.

3. Taklostan
(Bromus tectorum L.)

har spensligt, vanligen endast 5—10 tura högt, upptill småludet strå

(eller strån), håriga blad och -slidor, och ensidigt lutande, omkring 3

tums vippa med slaka, nästan hängande, håriga grenar, de nedersta

icke sällan nära 2 tum långa och omkring 5 från leden. Småaxen

äro merendels håriga och något röd- eller brunaktiga, tumslånga (med

borsten), glesa. Blommorna lansettlikt-syllika; borsten omkring lika

långa som skalet. Skärmskalen upptill hinnartade.

Växer på torra ställen, såsom torftak, murar och vallar, på sand-

och grusbackar, magra gärden, vid vägar, i södra och medlersta Sve-

rige. — Blommar i Maj eller Juni; mognar i Juni. — På Gotland

bli småaxen stundom glatta. — Utbr. alla europeiska länder utom Brit-

tanien och Portugal; i Algerien, på Canariöarne; i Caucasien, Steniga

Arabien, Siberien. Vid Messina på Sicilien samlade förf. blommande

Taklosta d. 10 April.

På sandiga marker kan Taklostan bli ett bra betesgräs, isynnerhet

för får, men har annars ringare värde. Emellertid är den strax innan

eller under blomningen ganska täck med sin slaka och fina, lätt rör-

liga vippa. Sedan blir den stelare och torkar snart alldeles bort.

Linné, som i korthet beskrifver gräset i Flora Suecica, omtalar der

att det växte på (somliga) tak i Upsala så ymnigt som säd på åkern

(Upsalia; tecta tegit iustar agri frumento consiti).

* Bromus sterilis L. likuar leiiiligen Taklostan, meu är vanligen större, med

iiiindrc eusiditc och rnyclset glest-utbredd vipjia, hvars nedersta, ända liil ;)—4 tum låuga

grenar äro endast 1— 3 fiåu leden. Strået iir glatt Småaxen äro (med borsten) 1 1/2

— '2 tum långa; borsten iu)cket längre än skalet. — Växer [jS lorra backar, vallar o.

d., i vägkanter, men sälls., i Skåne, Halland och på Lilla Carlson (samt vid Stockholm).

— Blommar i Maj, Juni.

b) Bromus Fr. Skärmskaleii mindre olikstora, det nedre 3

(—5)-nervigt. Yttre kronskalet med trind rygg och vanli-

gen m. e. ra. bukigt. — Småaxen bredare nedåt; inre kron-

skalet glest hår- eller borstkantadt. Ett- eller tuåriga arter.

4. Åkerlostan
(Bromus arvensis ]..)

är ett mörkgrönt, omkring fots- eller alnshögt gräs med nästan glatta

strån, håriga blad och -slidor (åtm. de nedre) samt vanligen stor (om-
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kring 5 tum lång), utbredd, slutligen något lutande vippa med slaka

grenar, hvilka till större delen äro mycket längre än småaxen, de ne-

dersta stundom ända till 3—4 tura, 3—8 från leden. Småaxen äro

smala, jemnbredt-lansettlika, plattade, nästan glänsande glatta, merendels

I tum långa och 6—10-blommiga, vanligen något bruna eller brun-

violetta med hvita hinnränder. Blommorna täta, deras skal lika långa,

kortare än borsten. Ståndarknapparue guldgula.

Växer på åkrar, gärden (särdeles på sandiga) och andra odlade

marker, vid vägar, diken. — Blommar i Juni eller Juli; mognar i Juli.

— Har stundom mycket mindre och endast 5—6-bIommiga småax; i

Skåne växer sälls. en underart med mera ensidig vippa och utkrökta

blommor och borst (o: B. patulus MK.). — Utbr. Europas flesta län-

der; Caucasien, vestra Siberien.

Också Akerlostan är ett bland de få gräs, vid hvilka Linné i

Flora Suecica fogat någon slags beskrifning. Det är en lätt igenkänd

och sedan gammalt bekant art (Bromus herba Dod. 1583), i Campi

Elysei (1702) tecknad såsom Festuca avenacca sterilis elatior circa Up-

saliam.

5. Råglostan
(Bromus secalinus L.)

är ett något gulgrönt, vanligen omkring alnshögt eller högre gräs med

rakt-uppräta, glatta eller nedtill småhåriga strån och utbredd, slutligen

lutande, 3—5 tum lång vippa med slaka grenar, de nedersta merendels

5 eller flera från leden. Bladen äro glest håriga eller glatta, icke

sällan 2 linier breda eller bredare; slidorna glatta (eller gleshåriga).

Småaxen äro äggrundt-aflånga, utsvällda, gröna, vanligen glatta och

glänsande, icke sällan nära tumslånga och mångblommiga (men vanligast

mindre). Blommorna slutligen glesa; deras kronskal lika långa; borst

inga eller kortare än skalet och krokiga.

Växer på rågåkrar såsom ett allmänt ogräs. — Blommar i Juni

eller Juli; mognar i Aug. — Utbr. nästan hela Europa, Caucasien,

vestra Siberien.

Eåglostan blir lätt ett besvärligt ogräs, särdeles på sandiga åkrar,

om den icke i tid uppryckes. På dålig eller illa brukad jord kan den

till och med öka sig så mycket att den alldeles tager öfverhand öfver

rågen. Stundom tror man då, eller när gräset annars visar sig mera

talrikt, att rågen förvandlat sig till Lösta. Då dennas "frön" till större

mängd komma bland rågen och malas jemte den, blir brödet, som bakas

af sådant mjöl, svart och obehagligt beskt. — Till foder kan detta

gräs odlas med fördel, men bör då slås tidigt. Bäst är att så det
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tillsammans ined fleråriga ängsgräa på ställen, som ej för snart åter

upptagas till åker. Derigenora ökas betydligt första årets afkastning.

Såniiigen bör ske om hösten : gräset utvecklas då temligen tidigt nästa

vår. — Råglostan kallas också blott Låsta (förvr. Löxa, Lyxa),

mera sällan Faxe, Kaxe (Vestergötl.), Gasse (Skåne).

G. Klaslostan
(Bromus raceniosus L.)

har vanligen fots- eller alnshöga, glatta, icke sällan rödaktigt anlupna

strån, håriga blad och -slidor (åtm. de nedre) och nästan klaslik, gles

vippa med korta, under blomningen utstående men sedan uppräta

(slutna), merendels enstaka eller parvisa grenar. Småaxen äro äggrundt-

lansettlika, något trinda, 7—9-blommiga, glänsande glatta, vanligen

brunaktiga. Blommorna slutligen täta; yttre skalet längre än det inre

och omkring lika långt som borsten.

Växer på fuktiga ängar i Skåne (temligen allm. i slättbygden),

Halland och Bohuslän, Småland; på ett och annat ställe i Vestergöt-

land och Blekinge. — Blommar i Juni. — Utbr. mest medlersta Eu-

ropa, Brittanieu o. a.

Denna art var knappt känd såsom svensk (åtminstone icke särskilt

anmärkt) innan Fries upptog den i sin Mantissa III, der han belyser

såväl denna, som nästa art, hvilken sednare temligen liknar Klaslostan.

Han anmärker också att denna art är den enda bland våra ett- eller

tuåriga Bromi, som alltid har glatta småax; de andra variera med

glatta och sraåludna.

* Bromus commutatus Schrad. kommer till sina kiinnetecken nännnst Angs-

lostan, men har slutligen lutande vippa med m. e. ui. slaka, alllid utstående, talrikare

grenar (2— 7 från hvar led). Småaxen äro lanseltlika, vanligen matt gröna (stundom

småludna). Vippan varierar dock än mycket grenig ocli bred (mera lik Råglostans), än

enkel och smal (liknande Klaslostans). — Växer ])å <orra åker- oeh ängsrenar eller vid

vägar i södra och sydvestra Sverige; pä ett par ställen pa Öland och Gotland (och vid

U))sala). — Blommar i Juni eller Juli.

7. Laddlostao
(Bromus mollis L.)

är ett vanligen 5— 12 tura högt eller högre, mjukt, ludet och något

gråaktigt gräs. Strået är upprätt eller något snedt, mycket slidadt,

tätt småludet. Blad och bladslidor äro hvitaktigt håriga. Vippan är

vanligen hårig, upprat och stadig, tät, under blomningen öppen men

sedan sluten; grenarne merendels parvisa. Småaxen äro äggrundt-af-

långa, något trinda, matt gröna (stundom nästan glatta), vanligen 7

—

9-bloramiga. Blommorna slutligen täta, nästan elliptiska (bredare upp-
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till); yttre kronskalet är längre än det inre och omkring lika långt

som borsten.

Växer på backar, torra (sandiga) åker- och ängsrenar, i gräsiga

vägkanter, i södra och medlersta Sverige, upp till Dalarne och Ånger-

manland. — Blommar i Maj eller Juni; mognar i Juni, Juli. — Om-

vexlar, såsom på åkrar, stor (stundom nära alnshög), med större och

bredare vippa, eller liten med mindre och smalare; kan bli endast en

eller annan tum hög med blott ett enda och litet småax. — Bildar

dessutom en märklig underart, B. hordeaceus Whlnb., med glatta och

glänsande, stadigare men icke sällan nedtryckta, låga och tuviga strån,

tätare och alltid sluten (axlik) vippa samt glänsande glatta, (5—7-blom-

miga) småax, hvilka blomma tidigare.

I första upplagan af sin Flora Suecica upptog Linne Luddlostan

(egentligen den mindre varieteten) såsom egen art (n:o 87), men i an-

dra upplagan förde han den under Råglostan.

Utom i nästan hela Europa är detta gräs anmärkt på Madeira, i

Algerien, Caucasien och vestra Siberien.

fi S. SSs-äaa L.

Småaxen mest 5— 10-blomraiga, i vippa, borstlösa, plattade. Skärm-

skalen nära lika stora, breda, trubbiga, bukiga (skolika). Yttre kron-

skalet trubbigt, skolikt bukigt, (otydligt) måugnervigt, med öronlikt-

hjertlik bas; det inre ovalt-elliptiskt. Frukten glatt.

1. Darrgräset
(Briza media L.).

Ett mångårigt, glatt, vanligen 10—15 tum högt, smärt och upp-

rätt gräs med något krypande rotstock, glänsande strå med korta (om-

kring tumslånga) blad samt pyramidlik vippa med utspärrade, smala

och krusiga (violetta) grenar och smågrenar, på hvilka hänga hjertlikt-

äggrunda, tätt och tvåradigt omkring 7-blommiga småax. Bladsnärpet

är kort och tvärt. Småaxen bli icke sällan 2 linier breda. Skärm-

skalen och de yttre kronskalen äro violettbruna med hvitaktiga, hinn-

artade kanter.

Växer på torra ängar och betesmarker, upp till Vesterbotten och

Jemtlaud (allm.). — Blommar i Juni eller Juli (mest omkring mid-

sommar); mognar i Juli. — Utbr. nästan hela Europa, Caucasien, Si-

berien.

Bland de lysande blommorna pä ängen gör sig en annan växt

bemärkt endast genom sina utomordentligt tina vippor och de på dera

liksom upphängda, hjertlika, brun- och grönbrokiga småaxen. Minsta
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vindflägt sätter dessa vippor i rörelse, en fjärils viuge kommer dess

blommor att dallra, och äiuhi motstår strået den starkaste blåst. Denna

växt är Darrgräset, kanske det vackraste bland våra vanligare gräs.

Åtminstone väcker det alltid uppmärksamhet för sin fina och täcka, vid

minsta vind dallrande vippa. För denna bär det också det namn,

hvarunder det är allmänt bekant (Darrgräs eller Darr), — får det

heta Skälfgräs och (Gotl.) Bävegräs (o: Gramen tremulum raajus

Bauh. 1623). För sin täckhet har Darrgräset stundom varit kalladt

Graminis araourettis species, under hvilken benämning det upptages

bland Fuiréns skånska och halländska växter. — Som foderväxt är

Darrgräset väl icke bland de mest gifvande, men närande och begärligt

för både hästar, hornboskap och får. På sandjord är det derföre icke

utan värde till odling, synnerligast i förening med andra gräs (Wahl-

berg).

1*^. Poa L.

Småaxen (2—)3—5-blomraiga, i (bredare eller smalare) vippa,

borstlösa, platta. Skärraskalen teraligen likstora (utom hos sista arten),

kölade. Yttre kronskalet köladt och vanligen spetsigt, tydligt eller

otydligt 5-nervigt. Frukten glatt. — Till största delen (utom sista

arten) mångåriga, glatta gräs med stark rotbildning, äggrunda, ovala

eller äggruudt-lansettlika småax.

a) Arter med starkt krypande rotskott.

1. Slåttergröet eller ÄDgsgröet
(Poa pratensis L.)

'

har vanligen nära alnshöga eller högre, trinda och släta strån, trinda

och släta bladslidor med kort och tvärhugget snärp, samt äggrunda,

merendels 4—5-blommiga, gröna eller raörkvioletta småax i vanligen

rik och utbredd (öppen), pyramidlik vippa, hvars grenar äro släta, de

nedre mest (3—)5 från leden. Det yttre kronskalet är tydligt 5-ner-

vigt, på rygg- och kantnerverna nedtill krusigt och långt h vithårigt;

genom denna nästan ulliga hårighet sammanhänga blommorna med hvar-

andra.

Växer på ängar och betesmarker, backar och gräsiga berg, vid

vägar o. a. (allra.). — Blommar mest i Juni och mognar i Juli. —
På bördigare (och torrare) ängar och annan sådan mark äro strå och

blad mest rent gröna, långa och smala, men de sediiarc likväl platta,

då de deremot på mager och torr mark (gräsiga backar, skogskanter)

bli hopvikta eller -rullade, nästan tråd- eller tagelsraala, och dertill gan-
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ska långa. Deremot bli på mycket mager sand- eller grusmark, på

magra och väta ängar, både strå och blad blågrå och korta, de sed-

nare breda (på berg båda delarne stadiga). Men icke sällan ser man

också mörkgröna och stadiga, 5—10 tums stånd. Förekommer dess-

utom med liten och mager, med smal och kortgrenig vippa samt med

mindre, endast 3-blommiga småax. Arten varierar således högst be-

tydligt.

Ängsgröet har en stor utbredning. Det tillhör icke blott hela

Europa utan också Caucasien och hela norra Asien, och det är anmärkt

i N. Amerika, på Grönland och Island, vid Magellanska sundet och på

Malouinerna. — På våra bättre, mullrikare, naturliga ängar utgör denna

art en betydlig del af gräsväxten. Både till bete och hö är Ängs-

gröet utmärkt tjenligt för häst och all slags boskap. Då man vill

odla det, sår man det helst tillsamman med Angssvingel o. a.

* Poa cenisia All. hav vanligen knappt fotshögt, spensligt men temligen styft,

endast 2(— 3)-l)laJigt strå, gles och mager, merendels violettbruii, pyramidlik vippa med

enstaka eller parvisa (krusiga) grenar samt ovala, 2—5-blomrniga sniäax. — Växer på

torra och öppna (björk-) backar i Lule- och Torne-Lappmark. — Blommar i .Juni, Juli.

— Förekommer stundom med något plattade strån och bladslidor, äggrund vippa (låg-

växt): P. abbreviata Br,

2. Bergsgröet
(Poa compressa L.)

är ett blekt-blåaktigt, styft och smalbladigt, omkring 5 eller 10 tura

högt gräs med (tvåeggadt) platta strån och bladslidor och icke tums-

bred, något ensidig och slutligen hopdragen (sluten) vippa, hvars gre-

nar äro stadiga och sträfva, temligen likstora, de nedre mest parvisa

(—5). Småaxen äro äggrundt-aflånga, vanligen 5- eller 6- (3—9-)blom-

miga; blommorna täta. Det yttre kronskalet är trubbigt, merendels röd-

eller brunaktigt, otydligt nervigt med nedtill hvithåriga rygg- och kant-

nerver. Ståndarknapparne bli snart hvitaktiga. Bladsnärpet är kort

och tvärtrubbigt.

Växer på torra backar, berg och klippor, på murar (o: Grameu

murorum radice repente Bauh.), åkerrenar, vid vägar, i södra och med-

lersta Sverige. — Blommar i Juni eller Juli; mognar i Juli, Aug.

Bergsgröet är utbredt genona nästan hela Europa och dessutom

tillhör det Caucasien, Siberien, Kamtschatka, det nordligare Amerika

och Island.
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b) Arter med bladknippen frän den icke eller obetydligt kry-

pande rotstocken.

3. Sudetgröet
(Poa 8udeti<;a Hke)

är ett 1 eller 2 alnar högt men spensligt, klart ljusgrönt gräs med

omkring 3 linier breda, mjuka blad, tvueggadt-hoptryckta bladskott och

-slidor samt 5—6 tum lång, slak (men upprat), lu. e. m. öppen vippa,

hvars grenar äro nästan hårsmala, nedtill långt bara (axlösa) och van-

ligen 5 från den nedersta leden. Strået är sträft. Bladsnärpet kort,

rundadt-trubbigt. Småaxen äro ovala, 3—5-bloramiga, ljusgröna; yttre

kronskalen tydligt 5-nerviga, nästan glatta.

Växer i fuktiga lundar, skogs- och bergsmarker, helst på mylla i

skuggrika bäckdalar (sälls.), i Lappland, Jeratland och Ångermanland,

samt på några ställen i Medelpad, Helsingland, Gestrikland, Vermland,

Östergötland och Skåne. — Blommar i Juni eller Juli; mognar i

Juli, Aug.

Bland de till alla delar så grönskande gräsen, yttrar Wahlenberg

(Svensk Bot.), har det slägte, hvartill denna art hörer, särskilt erhållit

namnet Gröe (Gröde), såsom det der mer än andra utgör ängarnas

gröda. I detta slägte äro de arter, som tillhöra torrare ställen, mer-

endels smalare och finare till blad och strå och tätare, mera hoppackade

till sin blomning, så att till och med sraåbloramorna äro förenade me-

delst ludd. Men ju mera de komma på fuktig och mustig mark, desto

bredbladigare, med tvåeggade slidor bli de merendels, desto mer åt-

skilda deras småblommor, hvarpå Betesgröet (nästa art) är ett bevis.

I detta hänseende går Sudetgröet ändå längre och blir den utmärkta-

ste arten i sitt slägte; den har ett inom detta slägte ovanligt täckt,

något "svärdsliljelikt" utseende, isynnerhet vår nordiska växt, hvilken i

allmänhet är smärtare och glesblommigare än den utländska på Sude-

terna upptäckta. Genom Fries (Novit.) blef detta vackra gräs först

bekant såsom svenskt. Han upptäckte det vid Gudmuntorp i Skåne

och fann det sedan vid Elleholra i Blekinge och i Kinds härad i Öster-

götland. Wahlberg anmärkte det i Vermland, Hartman i Jeratland

och LsesTADius i Lappland. F. ö. tillhör Sudetgröet isynnerhet med-

lersta Europa.

4. Betesgröet
(Poa trivial!» L.)

är ett vanligen alnshögt eller högre, i allmänhet spensligt, teraligen

mörkgrönt gräs. Stråen äro nästan trinda, icke sällan tuvade eller med
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grenskott vid roten, upptill vanligen sträfva. Bladen äro smala, deras

slidor långa, vida, något hoptryckta, sträfva (stundom håriga); snärpet

(åtm. de öfre bladens) är långt och spetsigt. Vippan är pyramidlik och

har vanligen talrika, borstsraala, utbredda, sträfva grenar, merendels 5

från de nedersta lederna. Småaxen äro äggrunda, omkring 3-bloramiga,

endast linielånga, vanligen gröna och något violetta; yttre kronskalen

tydligt 5-nerviga.

Växer mest på våta ängar, skuggiga stränder, vid diken o. d.

(allra.). — Blommar i Juni, Juli. — På bördig mark blir gräset icke

sällan ett par alnar högt. Strået är stundom slätt.

Betesgröet och Slåttergröet äro de Poa-arter, hvilka vanligast och

ymnigast uppträda på våra ängar och marker. Båda lemna ett smak-

ligt och lent bete för kreaturen., liksom ett godt, på tjenlig jord tera-

ligen rikligt hö. Deras värde ökas genom den tidiga blomningen, som

gör att de hinna mogna och släppa sina frön innan höet bergås. Detta

bidrager naturligtvis betydligt till ängarnas bibehållande. — Liksom

Slåttergröet Lar Betesgröet en ganska stor utbredning. Det bebor Eu-

ropa, Algerien, Canariöarne, Island; dertill Caucasien, Siberien och Japan.

5. Fjellgröet

(Poa alpina L.)

är i allmänhet något blåaktigt grönt, bildar vanligen tuvor, och har

rotbladsknippeu och blommande strån inneslutna i gemensamma hinnor.

Bladen äro teraligen breda och korta (vanligast 1—2 tum), men tem-

ligen mjuka, kölade. Strået är stadigt, merendels 5—6(—10) tum

högt, slätt. Vippan upprat, kort och temligen tät, med parvisa, under

blomningen utspärrade grenar. Småaxen äro stora (nära 1| linie breda),

bredt-äggrunda, mest omkring 4(—6)-blommiga, rödaktiga. Skärmskalen

bredare och mera krokkölade än hos de andra arterna; blommorna nä-

stan äggrunda, med ludd emellan. Det yttre kronskalet är otydligt

nervigt.

Växer på klippor och backar, mest i Lapplands och norra Sveri-

ges (till Helsingland) fjell- och bergstrakter, men också i Dalarne, Up-

land (Gottsunda), Bohuslän (s. Koster) på Öland. På Ölands och Got-

lands kalkklippor, liksom pä Hunneberg och Frösön, växer en varietet,

som är knöllikt-tuvad och har endast 3—4-blommiga småax. — Blom-

mar i Juni, Juli; mognar i Ang. Småaxen ha stundom groddlökar. —
På mustig jord, i lägre fjelltrakter, blir gräset mindre tuvadt och vip-

pan glesare.

Rörande Fjellgröets utbredning anmärka vi att den sträcker sig

till nästan alla alpina eller subalpina trakter inom Fiuropa, och att det
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dessutom bebor Caucasien, södra Siberien, N. Amerika ooh Island. —
I våra fjelltrakter bildar denna art ett af de bästa och ymnigaste betes-

gräsen.

6. Lökgröet
(Poa bulbosa L.)

har 5— 10 tum höga, trinda och släta, vid roten löklika, vanligen tu-

vade strån och vid eller mellan dem äldre och yngre, m. e. m. lök-

aktiga bladskott. Bladen äro något grågröna, korta; rotbladen talrika,

jeranbreda eller nästan syllika; snärpet temligen långt, spetsigt. Vip-

pan är upprat, liten men rik, under blomningen nästan utbredd och

något slak, sedan sluten, mest med 3 grenar från leden. Småaxen äro

vanligen rödgrå och bilda nästan alltid knopplökar; de som icke göra

det äro aflånga, tätt-4—5—7-blommiga; yttre kronskalen otydligt nerviga.

Växer (temligen sälls.) på torra (helst grus- eller sand-) backar och

berg, i södra och medlersta Sverige (till Stockholm), men endast vid

östra kusten; på Öland och Gotland. — Blommar i Maj eller Juni

och borttorkar tidigt så att de löklika skotten snart lossna och bilda

nya stånd.

Lökgröet bebor Europa, Caucasien, Siberien; dessutom Algerien

och Canariöarne. Det är upptaget bland svenska Florans novitier i

Bihanget till Linnés Fauna Suecica (1761). Funnet vid Nyköping af

"J. Törnroes". Och enligt Bergii herbarium hade redan E. Tuwén an-

märkt och samlat det vid Stockholm på 1750—60-talet.

c) Arter med vanligen tuvade strån och (långa) rotblad, hvilka

sednare icke bilda några skilda knippen.

7. Sengröet
(Poa serntina Ehrh.)

har vanligen 1—Ii aln höga och temligen stadiga strån, hvilkas bas

icke sällan är tryckt mot marken och utvecklar rötter och grenar från

lederna. Bladen äro endast liniebreda, men långa, t. o. m. det vip-

pan närmaste; slidorna långa och vanligen täckande lederna; snärpet

utdraget, spetsigt. Vippan är vanligen stor och rik, under blomningen

nästan utbredd (triangellikt pyramidlik); de nedre grenarne vanligen 5

från leden. Småaxen äro äggrundt-lansettlika, (2—)4—5-blommiga,

glänsande-släta; yttre kronskalen något trubbiga, otydligt nerviga, gröna

eller något violetta med vanligen glänsande-brungul spets.

Växer mest i kärr, på våta ängar och sötvattensstränder, allm. —
Blommar mest i Juli, (Aug.); mognar i Aug. — Strå och bladslidor

Nyman. Sv. Fanerog. II.
"*•
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omvexla sträfva eller släta. — Blir stundom (i Lappland o. a.) lägre,

stadigare och sraalbladigare, med mager och kortgrenig vippa. På ut-

torkade ställen (t. ex. Brunsvikens stränder vid Stockholm) kan blad-

suärpet bli helt kort och trubbigt och hela gräset, särdeles då det växer

skuggigt (såsom bland buskar), temligen lika nästa art. — Utbr. norra,

raedlersta och östra Europa; Caucasien, Siberien, Kamtschatka.

Såsom SwARTZ anmärker i Svensk Botanik (1812), der han skil-

drar och tecknar Sengröet, utgör denna art ett exempel på huru en

allmän växt stundom icke blir behörigen uppmärksammad. — Det är

likväl ganska troligt att Linni: med sin Poa angustifolia (Fl. Suec),

åtminstone till största delen, menade denna art, hvilkeu svårligen kun-

nat undgå honom då den på fuktig, helst bördig, mark är nästan lika

vanlig som någon annan Poa. Men som den varierar mycket, för-

blandades den med andra arter (t. ex. P. pratensis) och bortglömdes

sedan. Från nämnde art (och P. trivialis) är det likväl lätt att skilja

Sengröet på dess guldglänsande småax och de grenar, strået vanligen

utvecklar, och hvilka göra att det blommar längre än de andra Poa-

arterna i allmänhet, hvadan ock namnet. — Genom sin strå- och blad-

rikhet blir Sengröet bland de bästa högräsen isynnerhet på bördiga

strandängar, på hvilka det växer särdeles yppigt; det kunde således

också kallas St rand grö, K ärr grö.

8. Lundgröet
(Poa ncmoralis L.)

är ett blekgrönt eller något blåaktigt gräs, som vanligen bildar vackra

tuvor med smala, nästan uppräta blad och spensliga, långt upp bladiga,

fots- eller alnshöga strån, hvilkas leder äro svart- eller brunaktiga och

vanligen bara (icke slidtäckta). Strån och bladslidor äro mest släta;

de sednares snärp är mycket kort (nästan intet), tvärhugget. Vippan

är merendels slak, något lutande (ensidig), smal, gles och temligen ma-

ger; de nedersta grenarne äro vanligen 3—5 från leden. Småaxen äro

mest 2—5 blommiga och äggrundt-lansettlika, än gröna, än violett an-

lupua och då brungula upptill, temligen glänsande; yttre kronskalen

men isynnerhet skärmskalen äro merendels spetsigare och styfuddigare

än hos de andra arterna.

Växer mest i torra, helst klippiga men raullrika lundar och sko-

gar, på eller vid skuggiga berg, allm. — Blommar mest i Juni (eller

Juli); mognar i Juli, Aug. — På mycket skuggiga ställen blir gräset

ganska spensligt och slakt med endast 1- (eller 2-)blommiga småax;

på mera öppna ställen (t. ex. buskiga ängar) är det stadigare med nä-

stan upprat vippa och 3—5-blommiga småax. Dessa båda varieteter
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äro nästan lika allmänna. I fjelltrakterna blir isynnerhet den sistnämnde

ofta blå- eller afråaktig, än med mindre, 3-bloramiga sraåax (o: P.

glauca Vahl), än med större och 4—5-blommiga.

Också denna art har en stor utbredning. Den tillhör icke blott

Europa, Caucasien och Siberien, utan bebor också Algerien och N.

Amerika med Island och är dessutom anmärkt vid Magellanska sundet.

* Poa caesia Sm. är ett omkring eller knappt fotshögt, vackert-gråblatt gräs,

som temligen liknar vissa varieteter af Lundgröet, men har längre, strålederna nästan

täckande, bladslidor och kortare blad med längre snärp. Vippan är endast 1 1/2 tum

lång, mager, med mest parvisa grenar; småaxen omkring 3-blommiga. — Växer i fjell-

trakterna och blommar i Juni, Juli.

* Poa läxa Hke är ett endast omkring 5 tum högt, mjukt, slätt och glatt, tu-

vadt gräs med vanligen smal, nästan klaslik, slak och något lutande, merendels röd-

violett vippa. — Växer på klippor i fjellen. — * P. stricta Lindeb. växer på Åre-

skutan.

d) Ettårig eller något varaktigare art med mycket olikstora

skärmskal.

9. Hvitgröet
(Poa annua L.)

är ett merendels rent-ljasgrönt, mjukt, glatt oc^ nästan slätt gräs med

tradig rot, plattade, vid roten nedtryckta, vanligen endast omkring 5

tum höga strån, och nästan jemnbreda, tunna, merendels tvärrynkade

eller vågiga blad, de nedersta (rotbladen) talrika, något tuvade, längre

och slakare. Bladslidorna äro platta; de öfres snärp utdraget. Vippan

är nästan ensidigt utbredd (suedt-pyramidlik) med enstaka eller parvisa,

slutligen nedåt riktade (hängande) grenar. Småaxen äro aflångt-ägg-

runda, omkring 5-(3—7-)blomraiga; skärmskal och yttre kronskal lan-

settlika, de sednare tydligt nerviga, nästan trubbiga.

Växer på odlade marker, vid vägar och gator, kring gårdar och

byggnader (allmän), men också på stränder, magrare ängar, fuktiga

betesmarker o. a. — Blommar under nästan hela den tid som marken

är bar; mognar under hela sommaren. — På öppna (soliga) ställen bli

småaxen mest rödaktiga (blommorna röd- och hvitkantade), på mindre

soliga grön- och violett-skäckiga; på mycket skuggiga äro de vanligen

alldeles gröna. — Gräset blir stundom endast en eller annan tum högt,

med mycket mager vippa. Det är utbredt öfver nästan hela jorden,

ehuru på många ställen endast inkoraling. Utom Europa bebor det

egentligen Algerien och Canariöarne, Caucasien, norra och medlersta

Asien, N. Amerika.
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Det lilla Hvitgröet, ett bland våra vanligare ogräs, bör räknas

till de bästa betesgräsen; det ger, säger Wahlberg, genom sin mjuk-

het och saftighet ett särdeles angenämt bete för all slags boskap. Det

bildar en tät och vacker vall (isynnerhet om det lindrigt vältas) och

utbildar sig hastigare än de flesta gräsarter. Gör föga afseende på

jordmon, men trifves bäst der den ej är alltför torr, liksom det natur-

ligtvis blir större på fetare och mulhikare jord. Hvitgröet kan sås

höst eller vår, ja t. o. m. under sommaren, allt efter den tid då man

önskar hafva betet färdigt, hvilket inträffar inom en månad efter så-

ningen (Wahlb.). Det säges vara mycket mjölkökande och anses sär-

deles bidraga till att man af mjölken vinner ett godt smör.

Poa-slägtet innefattar en stor del af de grässlag, som bilda våra

bästa och varaktigaste naturliga ängar. Det foder de lemna, hör till

det sundaste, smakligaste och mest närande. Flera arter lemna det

också i temlig mängd. Såsom vi sett, gäller detta isynnerhet om Ängs-,

Betes- och Sengröen, hvilka jemte Angssvingel, Angskafle, Tuvtåtel och

Hvenarter äro de vanligaste gräsen på bättre ängsmark.

• 3. Glycerla Br.

Småaxen 3—12-blommiga, temligen trinda, jemnbreda eller aflånga,

i vippa eller klase. Skärmskal olikstora. Yttre kronskalet med trind

rygg och hinnartad spets (eller alldeles hinnartadt), 5- eller 7-nervigt,

trubbigt eller trubbuddigt. Frukten glatt. — Mångåriga, glatta gräs,

hvilka mest växa i eller vid vatten.

1. Mannagräset
(Glyceria fliiitans Br. — Festnra flnitanR L.)

har temligen (2—3 linier) breda blad, bland hvilka isynnerhet de ne-

dersta och rotskottens äro långa, slaka och icke sällan (särdeles om vå-

ren) utsträckta på vattnet, hvari gräset växer, och liksom brutna der

de beröra det. Rotstocken kryper starkt. Stråan äro vanligen alnshöga

eller högre (till nära 2 alnar), nedtill krypande och greniga, något hop-

tryckta. Vippan är lång (5—10 tum) och smal, ensidig, gles, med

under blomningen utstående, sedan slutna grenar, de nedre mest 1—

3

från leden (en gren längre, med 2 eller 3 småax, de eller den andra

korta med endast 1). Småaxen äro omkring 7— 9 linier långa, gröna,

7—12blommiga; skärmskalen spetsiga eller något trubbiga; yttre kron-

skalen tydligt nerviga, spetsiga (spetsen vanligen bildad af hinnkanten

och medelnerven, men stundom endast af den sednare, som då slutar

som ett kort borst); blommorna lossna snart från axeln.
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Växer på mycket sänka ängar och stränder, i sjöar, saktare åar

och bäckar, diken, dammar, vattenrika kärr och gropar, ända upp till

Vesterbotten (allm.). — Blommar bäst i Juni eller Juli, (Aug.); mog-

nar snart efter blomningen. — Omvexlar med enkel, ax- eller klaslik

vippa, och liten med uppkrökt strå (var. pumila Fr.). — Utbr. Europa,

Caucasieu, Algerien, Island; dessutom anmärkt i Chili och pä Nya

Holland.

Manuagräset eller Mannasvingeln, som allmogen för dess fly-

tande blad och skott också kallar Flottgräs, utgör ett ganska begär-

ligt foder för alla kreatur, särdeles svinet, hvadan gräset äfven får heta

Svinsvingel. Såsom växande i vattnet, är det likväl svårt att slå,

liksom att torka och göra till hö. Vattenfoglar, såsom gäss och än-

der, äro mycket lystna efter fröen, hvilka de ypperligt förstå att af-

repa (o: Gåsgräs). Dessa äro ganska närande, så att de borde all-

mänt samlas och, såsom vanliga Mannagryn (se nästa art) användas

till gröt, bakverk m. m. Emedan de icke mogna på en gång, böra

de skördas dagligen medelst skakning eller slag på axen, helst tidigt

om morgonen eller efter regn. Mannagräset kan också lätt odlas i

annars onyttiga vatten. Man bör då utså fröen i lerbollar emedan de

annars gerna bli byte för fisk. — Sedan Linné från Prof. Ludwig i

Leipzig erhållit frön till Gramen mannae esculentum pruthenicum Loes.

och odlat detta gräs i Upsala trädgård, kunde han upplysa att det gräs,

som i Preussen lemnade mannagryn, också växte ymnigt hos oss (han

åtskilde icke denna och nästa art). Sedan såg han huru mannagryn

samlades i Skåne och beskrifver fiöens både insamling och rensning i

Skåne-Resan sidd. 348—5L

* Gl^-ceria plicata J''r. liknar föregående art, men är större och bredbladigare

och har nästan allsidig, rikare och greuigare (äfven efter blomningen öppen) vippa, kor-

tare och bredare, trubbiga blommor och skärmskal, kort bladsnärp. — Växer på lika-

dana ställen som den vanliga, men nästan endast i södra Sverige och pä Gotland (allm.

i Skåne). — Det lärer egentligen vara denna art, som i Polen och Preussen lemnar

mannagryn, och som således är det egentligaste Mannagräset.

2. Jättegröet
(Glyceria spectabilis MK. — Poa aquatica L.)

är ett stort, 2—3(—4) alnar högt, något rörlikt, gulgrönt gräs med

stark och krypande, hvitaktig rotstock, uppräta och stadiga strån, om-

kring 10 tura långa och nära ^ tum breda, spetsiga blad och stor

(icke sällan 8—10 tum lång), rik, upprat och utbredd vippa, hvars

grenar äro mycket olikstora (de längsta 3 eller 4 tum) och sträfva,

slutligen slaka. Bladslidorna äro nästan hela; snärpet kort och tvär-

hugget. Småaxen äro 5—8-bloramiga, aflånga (nästan äggrundt-lansett-
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lika), endast omkring 3 liiiier långa, gulgröna och något violetta;

skärmskalen föga olikstora, trubbiga; yttre kronskalen tydligt nerviga.

Växer på grunda sjöstränder, vanligen i sjelfva vattnet, på mycket

sänka ängar, vid och i åar, bäckar och dammar, på dybotten, i södra

och medlersta Sverige (ymnigt i trakterna vid eller nära Venern). —
Blommar i Juli, Aug; mognar i Aug. eller Sept. — Utbr. nästan hela

Europa; Caucasien, Siberien, Karatschatka, N. Amerika.

Jättegröet är näst Vassen — hvars storlek det t. o. m. kan uppnå

— vårt största och bladrikaste gräs och växer i täta massor. Det älskar

isynnerhet lös mullgyttja eller sandig mylla, men håller ock till godo

med annan jordmon endast den är sank. Gräset är, säger Wahlberg,

ett af de mest gifvande, mjukt i förhållande till sin storlek, samt gan-

ska begärligt för hornboskapen. På ofvan beskrifna platser, i vatten

eller på mycket sank mark, är Jättegröet den i alla afseenden mest

passande foderväxten. Både kor och hästar förtära det ända ned till

roten. Om det slås tidigt, kan man erhålla en skörd till. — I Vester-

götland skall den rörlika halmen användas till taktäckning. Gräset lärer

der kallas Kasse via (snarare Kassehvina = Vasshven). — Linné an-

märkte först Jättegröet vid Husby jernbruk i Småland (V. A. H. 1741

och Gotl.-Res. 321) och redan han fastade uppmärksamheten på dess

utmärkta egenskaper som fodergräs, såsom varande både mjukt och

storväxt. Det oaktadt klagar ännu (1769) Bergius huru det är "under-

ligt att ett så fördelaktigt grässlag icke sedermera allmänt blifvit veder-

taget, särdeles som Hr Osbeck ytterligare år 1757 yrkat dess värde".

— Jättegröet odlas bäst och lättast medelst rot-plantering emedan fröen

mogna sent och ojerant. Förökningen sker mest genom rotskott, hvilka

enligt Dir. Stenberg sänka sig omkring 10 tum i marken och upp-

komma omkring 20 tum från "moderroten". Till hösten ha de två

eller tre blad och bära nästa år blommande strån.

* Glyceria peuduliua Lrest. är ett omkring alnshögt gräs med temligen stadiga

blad och sträu (de sednare uedtill rotsläende) men slak vippa, hvars grenar äro nästan

hårsmala och hänga nedåt. Småaxen äro glänsande brungula, aflånga, glest 5— 7-blom-

miga, vid blomningen 3 liiiier långa och 2 linier breda; yttre kronskalen hinnartade,

utom den grönaktiga medelnerven icke eller otydligt nerviga (o= Årctophila Eupr.). —
Växer vid Torneå och pä Torne-elfs öfversväinmade stränder, der den upptäcktes af

LseSTAUius (Whlnb. Flora Succ). — Blommar i Juli. — Liknar något föregående art

(och Tuvtåteln)

* Glyceria remota Fr. är ett omkring 3 eller 4 fot högt, slakt och spensligt

men temligen sträft gräs med vanligen grönvioletta, aflåugt-jemnbreda, något glest^4—6-

blommiga småax; blommorna tydligt nerviga, sargadt trubbiga. — Viiser endast i Ånger-

manland (Bjertrå socken) och Medelpad (Sättna). — Blommar i Juli. — Upptäckt i

Finland samt bestämd och tecknad af Forselles (Poa remota, 1807). Sedan bortglömd

eller tagen för Poa sudetica. Funnen i Norge af Sommerfelt (Glyceria norvegica) och
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återställd nf FiUKS i Mnnt. II. Slutligen upptagen som svensk i feries' Summa (Ånger-

manland, Leclor Engman, 1843).

3. Fagergräset eller Vijan (Fr.)

(Glyceria distans Whlnb. — Poa distans L.)

är ett nåfjfot blAaktigt gräs med 5— 10(— 15) tum höga eller högre,

något stadiga, tiivade stråu, livilka vid roten vanligen äro knälikt-ned-

tryekta eller der utveckla uppstående bladskott. Bladen äro mest platta

eller i kanterna inrullade, ofvan sträfva, temligen stadiga, med kort

och trubbigt snärp. Vippan är upprat; dess grenar äro under blom-

ningen utstående men bli merendels snart mycket utspärrade eller slut-

ligen riktade nedåt (m. e. m. hängande), särdeles de nedre, hvilka äro

3—5 från leden; f. ö. äro vippgrenarne raka, bara (utan småax) nästan

till raidten, de större greniga. Småaxen närmade eller tryckta till gre-

narne; de äro nästan jeranbrcda, vanligen 3—5-blommiga, omkring 2

linier långa och m. e. m. violetta, men också ofta gröna eller brun-

aktiga. Skärmskalen äro hinnaktiga; yttre kronskalen otydligt nerviga,

rund- eller uddtrubbiga.

Växer på stränder eller andra fuktiga (barare eller trampade)

ställen, såsom vid gator och byggnader, rännstenar, diken o. d., i södra

och raedlersta Sverige samt invid kusten upp till Ångermanland och

Vesterbotten. — Bioramar i Juni, Juli; mognar i Ang. — På dyiga

stränder o. d. blir vippan stundom slakare, med hårsmala grenar (o:

G. capillaris Wahlb.); på mera sandiga hafsstränder deremot stadigare

med korta och alltid nästan uppräta sådana; stråen äro då vanligen

helt korta och talrika, utbredda åt alla håll och tätare tuvade (* pulvi-

nata Fr.). Sistnämnde varietet växer icke sällan ute i sjelfva vattnet

eller på ställen dit hafvet tidtals stiger. På torrare ställen (ini landet)

bli bladen slakare, grönare och småaxen mindre. De sednare omvexla

2—7-blommiga.

Fagergräset bebor Europa, Caucasien, södra Siberien och Island.

Märkligt nog upptager Linni': (Mänt.) detta gräs endast såsom öster-

rikiskt (han erhöll det från JAcauiN); likväl samlade Ehrhart det vid

Upsala. I likhet med honom upptog Eetzius arten såsom Poa salina,

men tillade Poa arenaria, hvarmed han afsåg kust- och sandvarieteter. —
Fagergräset är ett utmärkt godt betesgräs, isynnerhet på hafsstränderna.

* Glyceria conferta Fr., som växer vid vestra kusten, har mycket tät vippa

med tjocka och stadiga, alltid ut- eller uppstående, nästan alldeles småaxklädda grenar,

de nedre vanligen 5 från leden; småaxen större äu föregående arts, mindre än följan-

des, 5—8-blommiga; bladen korta. — Fr. Mänt. II. Ands. Bot. Not. 1851 (medteckn.).

* Glyceria maritima Wahlb. liknar temligen det vanliga Fagergräset, men är

mera blåaktigt, merendels något större och stadigare, med dubbelt längre och något,
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bredare, 5—8-blommiga, vanligen violetta småax. Vippans grenar äro korta och mer-

endels nästan enkla, endast nederst bara (utan småax), de nedre parvisa; under blom-

ningen äro desamma nafjot ensidigt utstående, men bli slutligen, åtminstone till största

delen, hopdragna så att vippan då är nästan axlik. Yttre kronskalen med tydlig, i

spetsen kölad, medelnerv. Bladen äro vanligen inrullade; snärpet utdraget. Stråen äro

än nederst krypande och rot- eller skottalstrande, än alldeles uppräta. — Växer på hafs-

stränderna i Bohusläu, Halland, Skåne och Blekinge samt sälls. på Oland (och i Små-

land). — Blommar i Juni, Juli. — Har stundom gles och mycket smal vippa, träd-

smala blad.

±Å. Catabroisa PB.

Småaxen mest 2-(l—3-)blommiga, temligen trinda, äggrunda, i

vippa. Skärmskal olikstora, mycket trubbiga. Yttre kronskalet högt

3(—5)-nervigt, hinnaktigt, med trind rygg och tvär och smånaggad

spets. Frukten glatt.

1. Narvgräset
(Catabrosa aquatica PB. — Aira aquatica L.).

Ett mångårigt, mjukt, slakt och glatt, något blåaktigt gräs med

vanligen omkring 5—10 tum höga, nedtill rot- och grenalstrande strån

och platta, nära 2 liaier breda, men korta och nästan trubbiga blad,

hvilka icke sällan jemte strån och rotskott flyta på vattnet der gräset

växer. Vippan är vanligen nästan violett, stor, utbredt-grenig (pyra-

midlik), grenarne helt smala, de nedre 4—8 från leden. Skärraskalen

äro mest violetta; det nedre är mindre och urnupet, det andra rund-

spetsadt. Yttre kronskalen äro bruna (mörkvioletta) med hvit hinnkant;

ståndarknapparne hvitaktiga.

Växer på dyiga eller tidtals våta sötvattensstränder, i diken o. d.,

men helst vid källdrag och renare vatten, i södra och medlersta Sve-

rige (upp till Ångermanland), särdeles i slätt- och kusttrakter. — Blom-

mar mest i Juli, Aug.; mognar i Aug. — På sandig mark blir gräset

icke sällan helt litet, med endast 1 -blommiga småax. Vanligast äro

småaxen 2-blommiga (eller med ämne till en tredje blomma), mycket

sällan (på mycket mustig mark) 3—5-blommiga.

Narvgräset, som man för dess växställe vid källdrag o. d. också

skulle kunna kalla Kallgräs, är alldeles glatt, särdeles mjukt, sött

och saftist, hvadan kreaturen mycket begärligt äta det; således ett ypper-

ligt betesgräs. Det bebor Europa, Caucasien, Siberien, N. Amerika och

Island.

* Phipps-gräset (Phippsia algida Br. Catabrosa algida Fr.) har nästan samma

slägtkännetecken som Narvgräset, meu småaxeu äro alltid 1 -blommiga, med mycket små

skärmskal, isynnerhet det nedersta, hvilket (eller t. o. m. båda) icke sällan alldeles sak-

nas; yttre kronskalet otydligt nervigt. Det är ett ganska litet, endast 1 eller 2 tums,
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meu mäugSrigl, mjukt gräs med platta, nära 1 liiiic breila blad, stora slidor, och om-

kring 1/2 tum lång, smul vippa med kransvis gyttrade, korta grenar eller stundom ax-

lik; småaxen mycket små (icke 1/2 linie). — Växer (sälis.) vid bäckar och snövattnade

ställen i Lappska fjellen. — Blommar i Juli, Aug. — Upptäckt af Phipps på Spets-

bergen 1773. Funnet af Waiilenuerg i östra Finnmarken 18U2, af Wormskiöld på

Grönland 1812, af Lscstadius i norska Nordlanden 1825. Första gången såsom svenskt

anmärkt af Ullenius i Lule-Lappmark 1 826. Utförligt beskrifvet och med teckning

och analytiska figurer belyst af Anuer.s.son i Botaniska Notiser fur 18i9.

15. Hlolinia Schr.

Småaxen (hos vår art) glest 2(—4)-blommiga (med ämne till ännu

en blomma), i vippa. Skärmskal (något) olikstora, hinnaktiga, spetsiga.

Yttre kronskalet nästan broskartadt, spetsigt eller trubbadt, med högt

kuUrig rygg, bildande en inåt öppen, nedtill något bukig, upptill smal

kägla, som omsluter det inre, knappt kortare, kronskalet.

1. Stålgräset eller Blåtåteln
(Molinia coerulea Mnch. — Melica coerulea L.).

Ett mångårigt och tuvigt, hårdt och gråaktigt gräs med 1—1^

aln höga, raka och stadiga, nästan oledade och bara strån, lång, tem-

ligen grenig men vanligen sluten, merendels mörkviolett (svart- eller

stålblå) vippa och långt-spetsade, annars nära 2 linier breda men snart

hoprullade blad, hvilka nästan alla utgå från roten. Stråen ha nemli-

gen endast en blad- eller slidbärande led vid den nästan knöllikt ut-

svällda basen (o: de nedersta, outvecklade mellanlederna), således endast

tvenne utbildade mellanleder, den nedersta helt kort, men den andra

mycket lång och bildande nästan hela strået. Roten har långa och starka

tågor. Bladen äro nedtill håriga i kanten; snärpet är ombildadt till

en kort hårkant. Vippgrenarne utgå vanligen 2 från hvar led och äro

mest klaslikt greniga redan vid leden. Småaxen äro nästan aflånga,

blå- och brunaktiga. Ståndarknapparne också raörkvioletta; märkena

purpurröda.

Växer på fuktiga men soliga (och magra) skogsängar och betes-

marker, i skogskanter, på sjöstränder, här och der ymnig. — Blommar

i Juli eller Aug.; mognar i Aug., Sept. — På skuggigare (bördigare)

ställen blir gräset icke sällan högre med större, längre grenig, rikare,

mera spärrad, grönare vippa.

Blåtåteln är utbredd genom nästan alla europeiska länder och är

dessutom anmärkt i Caucasien och Siberien.
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3. AVENACEyE
(Hafreeräs).

Småaxen i vippa eller klase, 2- eller flerblommiga (plattade);

skärmskalen lika långa som eller längre än närmaste kronskalet. Stift

korta eller nästan inga; märkena fjäderlika, utstickande vid den under

blomningen öppna blommans bas.

fl®. Fliiniiiiia Fr.

Småaxen 3—5-blommiga. Yttre kronskalet 5(—7)-nervigt, med

tvär, 3(—4)-uddigt-småtandad spets, borstlöst, men med liårknippen vid

basen. Frukten hårig i spetsen.

1. Vass-svingeln, RörsviogelD
(Fluminia arundinacea Fr. — Festuca arundinacea Lilj.).

Ett mångårigt, vanligen nära 3 alnar högt, till strå och vippa

nästan rörlikt men grönare, vattengräs. Rotstocken kryper vidt om-

kring. Stråets nedersta del täckes merendels af vattnet och utvecklar

kransvis rottrådar från lederna. Bladen äro rent gröna, men med en

brungul fläck vid basen, omkring 3—4 linier breda; snärpet är ut-

draget. Vippan är stor, icke sällan | aln lång, temligen gles, under

blomningen något lutande; dess grenar äro upp- och utstående, till

större delen långa, mycket bara. Småaxen nära 4 linier långa.

Växer i vattnet, på djupare dybotten, vid å- och sjöstränder i

Östergötland, sälls. (Roxen, Motala, Finspong-sjön). — Blommar i Juli,

Aug.; mognar i Aug. och Sept.

Bland de mera nordiska gräsen är Vass-svingeln ganska utmärkt.

Den upptäcktes af Liljeblab 1791 i Motala-elf vid Norsholm, men han

"fick då ej nog tydeliga exemplar", så att han först trodde gräset vara

Aira arundinacea L. och upptog det under detta namn i sin Floras

l:a upplaga (1792). Utomlands är detsamma kändt såsom växande i

Slesvig, vid Stettin och Berlin, i östra Finland, Satakunda, och i raed-

lersta Ryssland.

Vass-svingeln bildar täta bäddar och liknar något Jättegröet.

Ehuru styfvare än detta, blir den likväl ett godt foder för större krea-

tur om den skördas ung. Den bör odlas på mycket sänka ställen eller

i vatten med gyttje-, ler- eller sandbotten, antingen ensam eller till-

sammans med Jättegröet. (Wahlberg).

19. Triodia Br.

Småaxen 3—5-blommiga. Skärmskal hinnaktiga, nära lika stora.

Yttre kronskalet nästan läderartadt, 7—9-nervigt, med tvär, uddigt-
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3-tandad spets (tvåtandad med en udd emellan), borstlösl men vid ba-

sen (och i kanten) hårigt. Frukten glatt.

1. Tandsviogeln eller Knägräset
(Triodia decuinbens PB. — Festuca decutnbens L.).

Ett mångårigt, tuvigt och härdt, något grågrönt gräs med smala

och temligen korta, glatta eller glest håriga blad, 5—10 tum långa,

nästan nedtryckta eller slutligen nära uppräta strån samt smal och slu-

ten, klaslik vippa af temligen stora småax (5— 10). Bladslidorna äro

långt håriga i kanten och snärpet är ombildadt till en hårkant. Små-

axen äro nästan äggrunda, släta; skärmskalen spetsade, det nedre uddigt.

Växer pä magra backar, ängar och betesmarker, på hedar och

bara ställen i torra skogar, i södra och medlersta Sverige. — Blom-

mar i Juni eller Juli.

Tandsvingeln är utbredd genom nästan hela Europa.

IS. Aii*a L.

Småaxen 2(—3)-blommiga; blommorna med hår vid basen. Skärm-

skal kölade, hinnaktiga. Yttre kronskalet 3—4- (eller 5-)nervigt, med

tvär och 3—4- (eller 5-)taudad (eller nästan hel) spets och hårsmal

ryggborst. Frukten glatt. — Mångåriga gräs med smala eller temligen

smala blad, smalgrenig, ra. e. m. utbredd vippa, och temligen små,

glänsande småax.

a) Småaxen mest 2-blommiga med ämne till en tredje blomma,

sällan 3-blommiga. Blomborsten nästan rak, svagare (d:

Deschampsia PB.).

1. Tuvtäteln eller -Tädan
(Aira caespitosa L.)

bildar täta tuvor med talrika, dels nästan platta dels hoprullade, blad

och 1 eller nära 2 alnar höga strån. Bladen äro något styfva, hög-

gröna, högt (nästan ribbadt)-nerviga och längs nerverna sträfva ofvanpå

(af mycket små borst); rotbladen långa, stråbladen vanligen platta,

liniebreda; snärpet utdraget. Vippan är stor (ända till 10 tura), upp-

rat eller nästan upprat, pyramidlik, med (åtra. under blomningen) slakt

utbredda, hårsmala, sträfva grenar, 5—7 från de nedersta lederna. Små-

axen äro endast 1^ linie långa, vanligen brun- eller gråglänsande, när-

made mot grenarnes spetsar. Blomborsten utgår nära kronskalets bas;

den är omkring lika lång som detta och vanligen kortare än skärmskalen.

Blommorna äro endast dubbelt längre än håren.
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Växer på fuktig (bördigare) ängs- och skogsmark, allm. — Blom-

mar i Juni eller Juli; mognar i Aug. — I skugga bli småaxen icke

sällan blekgröna eller nästan hvita (stundom gulaktiga), med längre

borst. Stundom (i Norrland och Lappland) blir vippan smal och nä-

stan alldeles violett, kronborsten längre och något krökt, på samma

gång som bladen äro korta (högst 2 tum); der blir också stundom

hela gräset grågrönt, vippan tät och mera slätgrenig, och kronborsten

utgår vid skalets midt. — Utbr. alla europeiska länder och dessutom

Caucasien, Siberien, Kamtschatka, nordvestra Amerika, Island.

Tuvtåteln, som också kallas Tägttåtel eller blott Tåtel (i Skåne

Hargräs), är ett bland de mest gifvande bättre grässlagen på våra

något fuktiga naturliga ängar; den utgör der ofta halfva hömassan. Så

berättar J. MoRaeus (Vet. Ak. llandl. 1742) att den är det grässlag

som förnämligast gör Faluns lindor så rika och härliga att man vid

bergningstideu med möda kan gå genom dem endast för gräsets täta

växt och ansenliga höjd, som räcker upp till midjan. Den kunde för-

tjena att allmänt odlas om den icke gjorde ängarne så ojemna genom

sina höga och täta tuvor. Kreaturen äta gräset gerna, både färskt och

torrt, isynnerhet om det bergås tidigt. Tuvtåtelns odling lönar sig bäst

på god ängsmark eller på igenlagda trädesåkrar, men gräset växer bra

också på torrare eller sandig mark om den är väl gödd. — 1 Iftsare

mark har Tuvtåteln ända till 2|—3 alnar långa rötter (Dir. Stenberg).

2. Bottentådan
(Aira bottnica Whlnb.)

är ett tuvigt gräs med långa och smala, spetsade, snart hoprullade

blad, 2—3 fot höga strån, samt lång (icke sällan 8 tums) och smal,

glänsande-gulgrön men snart, liksom hela gräset, halmgul vippa, hvars

grenar äro något stadiga, uppstående, släta eller nästan släta. Små-

axen äro dubbelt större än hos Tuvtåteln och kronborsten dubbelt

längre.

Växer på Bottniska vikens stränder, i Koslageus, Stockholms och

Nyköpings-skären, vid Bråviken och på ön Jungfrun. — Blommar i Juli.

Enligt Wikströms biografi öfver Swartz, skall den sistnämnde upp-

täckt Bottentådan på Åland 1781. Emellertid har Wahlenberg, som

fann gräset i Vesterbotten, bestämt och beskrifvit den utmärkta arten

i sin Flora Lapponica (1812). Den tillhör också Finlands kuster och

är äfven anmärkt vid Petersburg.
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3. Fjelltådan
(Aira alpina L.)

är ganska tuvig, slät och glatt, med korta och hoprullade (utbredda

nästan liniebreda) blad, omkring 10 (5—20) tura höga, stadiga strån

och upprat, kort pyramidlik, öppen men teraligen tät, slätgrenig vippa.

Småaxen äro större än hos Tuvtåteln och vanligen vivipara (med gro-

knoppar i st. f. frön); skärmskalen nära 2 linier långa, nedtill violetta,

upptill gulaktiga. Hos den nedre blomman utgår borsten nära skalets

midt och är något längre än detta, hos den andra nära spetsen och

är helt kort.

Växer på fuktiga ställen i fjellen. — Blommar i Juli.

Fjelltådan, säger Wahlenberg, som utförligt beskrifver den i sin

Flora Lappoiiica (med teckn.), växer frodig och hög på de magraste,

af isen nyss härjade (och fuktiga) ställen; der prunkar den med sin

täta vippa, der tuvar den sina gulgröna och korta blad. Den har ett

så eget, hafrelikt, utseende att väl ingen, som ser den på dess väx-

ställe, gerna misstänker dess stora slägtskap med Tuvtåteln. — Arten

är nästan uteslutande nordisk och högnordisk; den växer nemligen på

Spetsbergen och Island, i Lappland och norra Sverige, i Norge, Skott-

land och Wales.

b) Småaxen 2-bloramiga utan ämne till någon tredje blomma.

Blomborsten knäkrökt och nedom knäet vriden, starkare.

4. Krustådan
(Aira flexuosa T^.)

är ett spensligt och löst tuvadt gräs med mycket talrika, tråd- eller

borstlika, glatta, mjuka och släta blad (o: Jemtl. Tof-hven), omkring

10 eller 15 tum höga (stundom högre), glänsande-glatta (vanligen röd-

aktiga) strån, samt 2—3 tum lång, merendels något lutande och under

blomningen utbredd vippa, hvars axel ooh grenar äro krusiga, de sed-

nare nästan släta, hårsmala och delade i utspärrade, endast i spetsen

klädda smågrenar. Bladsnärpet är nära linielångt, urnupet-tvärhugget

(tvåöradt). Vippan är omkring 3 tum lång, glänsande; grenarne utgå

2 eller 3 från hvar led. Småaxen äro 2 linier långa, merendels hvit-

och brunaktiga (silfver- och brunglänsande, stundom något violetta).

Blomborsten utgår nära skalets bas och når långt utom skärraskalen.

Blommorna äro mycket längre än håren vid deras bas.

Växer på backar och berg, torra ängar och betesmarker, hedar, i

torra skogar, allm. — Blommar i Juni eller Juli; mognar i Aug. —
I fjelltrakterna (och på bergen vid Strömstad) blir vippan icke sällan
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smalare, tätare, med större och nästan purpurn-öda småax (o: Aira mon-

tana L.).

Krustådan ätes icke ogerna af kreaturen och är ett bland de

gräs, som på torra och magra ställen lemna ett isynnerhet för får

brukbart bete. Den är ganska täck med sin fina, lättrörliga vippa och

sina glänsande-rödaktiga, liksom lackerade, strån, hvilka stundom åt

temligen stora sträckor låna sin glans; gräset är nemligen mycket säll-

skapligt. — Arten är utbredd genom nästan alla europeiska länder och

förekommer dessutom i Caucasien och vestra Siberien, i N. Amerika,

på Island; är anmärkt också i Patagonien och vid Magellanska sundet.

* Aira uligiuosa Whe liknar den vanliga Krustådan, men har ändå smalare

blad (rotbladen icke sällan härsraala) med spetsadt snärp, och npprät, brun, sträff^renig

vippa. — Växer vid och i sjöarne i J'emsjö socken i Småland.

* Fjelltåtelu eller Vahlsgräset iVahlodea atropurpurea Fr.) står, till slägt-

kännetecken, så midt emellan Aira och Holcus, att dess svenska upptäckare och närmare

bestämmare, Wahlenberg, i sin Flora Lapponica räknade det till förstnämnde slägte men

i Svensk Botanik till det sistnämnde. Det är mångårigt, vanligen 5 eller 8 tum högt,

med mjuka, platta, nära liuiebreda blad och gles och mager, slak, merendels mörkt-pur-

purröd eller brunviolett (i skugga grönaktig) vippa. Småaxen äro mest 2-, sällan 3-

eller 4-blommiga; blommorna borstiga, små mot skärmskaleu. — Växer i Lappland och

Jemtland. — Blommar i Juni, Juli.

t®. Molciis L.

Småaxen 2-blomraiga; nedre blomman tvåkönad och borstlös, den

andra med endast ståndare och (kort) borstig. Skärmskal kölade. Yttre

kronskalet svagt 5-nervigt, köladt, trubbigt, hos ståndarblomman med

en smal borst invid spetsen. — Mångåriga gräs med platta, håriga

blad och grenig vippa.

1. Luddtåteln
(Holcus lanatus L.)

är tuvig (roten tradig), nästan alldeles beklädd med ett kort och tätt,

mjukt ludd, som gör gräset sammetslent (o: Gramen lanatum Dal.) och

gråaktigt utom vippan, som vanligen är rödlett. Stråen äro fots- eller

alnshöga (eller högre), temligen stadiga. Bladen äro 2—3 linier breda;

de öfres slidor något uppblåsta. Vippan är omkring 3 tum lång, tem-

ligen tät, men icke mycket hopdragen efter blomningen. Skärmskalen

äro trubbiga, det nedre med en kort udd, nära 1^ linie långt. Ståndar-

blomman är glänsande-glatt, dess borst innesluten och slutligen haklikt

inkrökt.

Växer mest på något fuktiga (bördigare) ängar och sandiga betes-

marker, på åker- och dikeskanter, sällan i lundar o. d., i södra och
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raedlersta Sverige upp till Ångermanland. — Bloraraar i Juni eller

Juli (Aug.); mognar i Juli, Aug. — I skugga blir vippan glesare,

blomborsten något längre och småaxen stundom nästan silfverhvita. —
Utbr. Europa, Algericn, Canariöarne, Caucasien, Siberien.

Luddtåteln, "sora så ymnogt växer i Holland", såg Linné inom

Sverige först vid Gaxa på Öland (1741). Den är, särdeles på mullrik

sandjord, ett bland de bästa fodergräs i södra och medlersta Sverige,

såväl genom sin rika afkastning som sraaklighet för all slags boskap.

Den är mjuk, sötaktig och närande, ger ett godt både foder och bete,

samt fortkommer på alla jordmoner utom på styf lera. På utdikade

mossar passar den bättre än de flesta andra griis, och är också an-

vändbar på torrare, sandiga ställen. Sås helst om hösten tillsaramans

med Hvitklöver, Tuvtätel o. d. Till hö bör den slås då den börjar

blomma (Wahlberg). Kedan Kalm iakttog huru begärlig Luddtåteln

var för får och föreslår dess odling. — Enligt Dir. Stenberg kunna

gräsets rottrådar bli ända till 2 alnar långa, liksom hans många andra

rotundersökningar visa att växternas rötter i allmänhet ernå eu vida

större längd eller utsträckning än man vanligen tror.

2. Lentäteln
(Holcus mollis L.)

har krypande och skottalstrande rotstock och är upptill glatt, endast

på bladen och de nedre slidorna glest småhårig. Stråen äro 2—

3

fot höga och slankiga, bladen blåaktigt gröna. Vippan är teraligen

smal och gles, slutligen hopdragen, vanligen gröngul, äldre gulaktig

eller brungul. Småaxen äro nära dubbelt större än Luddtåtelns; skärm-

skalen långt spetsade. Ståndarbloramau är hårig vid basen; dess borst

sträf, nedtill knäkrökt, nående utom skärraskalen.

Växer i skogar och lundar, pä torra, helst sandiga, ställen i Skåne

(allra, i det södra och medlersta), Halland och Bohuslän, i Blekinge,

på Öland, vid Calmar och Vestervik, på Gotland (Sproge), i Söderman-

lands-skären (sälls.). — Blommar i Juni, Juli.

Lentäteln är utbredd genom nästan hela Europa och är dessutom

anmärkt i Algerien och på Madeira. Osbeck upptäckte den som svensk

vid Hasslöf i Halland, och i Bihanget till Linnés Fauna Suecica är

den upptagen bland Svenska Horans Novitier.

«0. illeliea L.

Småax 2- eller 3-blommiga, men den öfversta blomman könlös,

klubb- eller päronlik och icke sällan omslutande en eller annan dylik

mindre. Skärraskal kupiga, ra. e. ra. hinnaktiga. Yttre kronskalet 5—7-
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nervigt, borstlöst, trubbadt, med kullrig rygg, slutligen broskartadt

åtm. nedtill. — Mångåriga gräs med slutna slidor; småaxen temligen

stora, glesa.

1. Grnssloken
(Melica ciliata L.)

är ett omkring alnshögt, tuvigt, temligen styft gräs med uppräta, glatta

strån och sraåhåriga, smala och snart nästan trådlikt inrullade, uppräta

blad. Vippan är axlik, nästan upprat men något ensidig, brunaktig,

och blir slutligen nästan glänsande hvitluden; yttre kronskalen äro nem-

ligen kantade med långa och täta, mjuka hår (skäggiga). Småaxen

äro lansettlika; de ha blott en utbildad och på nyssnämnde sätt hårig

blomma jemte 1 eller 2 outbildade och hårlösa.

Växer på torra backar och berg, helst på kalkgrund, på Gotland

(allm.), Öland (ymnig på vestra Landtborgen), i Småland (Eds kyrka),

på Omberg, Kolraoren (ymnig), vid Söderköping, i Södermanlandsskären

och vid Stockholm. — Blommar i Juni, Juli. — Utbr. Sverige, södra

Finland, Tyskland, Holland, Belgien, medlersta och södra Ryssland,

Caucasien, vestra och södra Siberien.

I sin "Samling af Et Hundrade Växter upfundne på Gotland,

Öland och Småland" nämner Linné också Grussloken (Vet. Ak. Handl.

1741), Han upptäckte den vid Wible på Gotland (Gotl.-Res. 297). —
Med sin hvitludna vippa är den ett vackert gräs. De utspärrade blom-

håren bidraga till fröets spridning.

2. Bergssloken
(Melica nutans L.)

är ett temligen slakt gräs med omkring fotshöga, plattadt-fyrkantiga

och spensliga, nederst kuäkrökta och bruuslidade strån, mörkgröna, platta,

nära 2 linier breda blad, fyrkantiga och sträfva slidor samt kortgrenig,

klaslik, ensidigt lutande och slak, violettbrun vippa. Roten kryper.

Bladsnärpet är nästan omärkligt. Småaxen äro nästan äggrunda och luta

eller hänga; de ha tvenne utvecklade, nästan motsatta blommor och 1

eller 2 outvecklade, alla hårlösa. Skärmskalen äro mörkvioletta (bruna),

nära lika långa (2i linie), trubbiga.

Växer i klippiga eller steniga lundar, på skogsbackar, bland bu-

skar, vid mera skyddade berg och i bergspringor, allm. — Blommar i

Maj eller Juni.

Bergssloken tillhör nästan alla europeiska länder utom Holland,

Grekland och Turkiet, men i Spanien och Portugal är den sällsynt och
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inom Italien anmärkt endast i landets nordligaste delar. F. ö. är den

utbredd genom Caiicasien och Siberien till Kamtschatka.

3. Lnndsloken
(Melica uniflura Reiz.)

är ett slakt, fots- eller alnsbögt gräs med tunna, vanligen släta strån,

platta, liniebreda, sträfva blad, fyrkantiga och merendels släta slidor

samt mycket gles och mager, utbredt- och ensidigt grenig, slak vippa.

Roten kryper. Bladsnärpet bildar ett spetsigt, bladet motsatt bihang.

Vippans grenar äro hårsmala, 1—2 tum långa, sträfva j den nedersta le-

den har icke sällan en ensam, omkring 2 tum lång och något grenig

gren. Småaxen äro uppräta, vanligen 1 -blommiga med ämne till andra

blomman; stundom ha de 2 utvecklade blommor och en klubblik; blom-

morna hårlösa. Skärmskalen äro bruna, något mindre än Bergsslokens.

Växer i lundar och skogar i södra (allm. i Skåne och Blekinge),

sydvestra och medlersta östra Sverige (till Stockholm). — Blommar

mest i Juni. — Utbr. nästan hela Europa; Caucasien.

Retzius upptäckte och bestämde denna art i Skåne ("i Skånes

löfskogar allmän"). Han beskref den i sina Observationes I (1779).

Wahlenberg fann den på Gotland vid gården Smiss i Vall, under

hasselbuskar (V. A. H. 1805). Fries anmärkte arten i Halland (Fl.

Hall.), AsPEGREN i Blekinge (Blek. Fl.), Ahlqvist på Öland (V. A. H.

1821), Beurling vid Stockholm (1829).

«1. Aveua (L.).

Småaxen 2—8-blommiga; axeln hårig invid blommorna. Skärm-

skal med trind eller kölad rygg. Yttre kronskalet 3—Il-nervigt, bä-

rande (åtm. i någon blomma) på eller nära ryggens midt en stark,

knäkrökt, nedtill vriden borst; spetsen tvåtandad eller tuklufven.

a. A v en a Pers. Småax stora, 2- eller flerblommiga. Skärm-

skal trindryggade, hinnaktiga. Yttre kronskalet trindryggadt,

nedtill läderartadt. Frukten hårig.

a) Ettåriga, större arter med stora, slutligen hängande småax

;

skärmskalen 5—Il-nerviga.

1. Landhafran
(Avena fatua L.)

blir 1 eller 2 alnar hög och har platta, glatta eller något håriga,

sträfva blad, stor och utbredd, slakgrenig men upprat vippa samt tums-

I^yman. Sv. Fanerog. II. "*
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långa, storborstiga, vanligen 3-blommiga småax. Skärmskalen äro längre

än kronskalen, 7—9-nerviga. Yttre kronskalet är hinnaktigt-tvåspetsadt,

nedtill vanligen besatt med glänsande-rödgula, borstartade hår, slutligen

merendels rödbrunt; blomaxeln sträfhårig.

Växer på åkrar bland vårsäd, ända upp till Ume-Lappmark, mången-

städes ett allmänt ogräs. — Blommar mest i Juli, Aug. — De yttre

kronskalen bli stundom glatta eller nästan glatta, småaxen mest 2-

blommiga (o: Avena intermedia Lindgr. Bot. Not. III. 151). — Utbr.

hela Europa; Algerien (t. o. ra. på öknens oaser), Abyssinien, Cauca-

sien, Siberien.

Landhafran, som också kallas Vildhafra eller Flyghafra, är ett

ganska svårt ogräs, hvilket tros kommit till oss med spanraål från

Tyskland, Det håller sig mest i vårsäd, mera sällan i höstsäd då

denna är svagare. Hvad som gör Landhafran så svår att utrota, är

isynnerhet att dess frön mogna tidigare än eller samtidigt med säden

och mycket lätt lossna ur agnarne och så sig. Med blåsten föras de

också från den ena åkern eller gärdet till det andra. Foglar förtära

dera äfven och bidraga derigenom till ogräsets spridning. — Gräset växer

yppigt, stundom högre än säden, qväfver de närmast stående sädesstån-

den och magrar ut jorden. Kreaturen äta det gerna grönt. — Blom-

borsten är mycket känslig för vexlingar i luftens fuktighetsgrad emedan

dess nedre, under knäet varande, vridna eller liksom snodda del sam-

mandrager sig (blir kortare) under torka och förlänger eller snor

upp sig under väta. Borsten kan derföre användas till hygrometer

("hygrometrum Johrenii"). Man fastsätter då densamma, medelst lack,

lodrätt på ett litet bräde, der man ritat och graderat en cirkel. Få bor-

stens spets fästes på tvären en liten nål eller visare (t. ex. ett fiskben),

hvilken genom borstens nämnde olika vridning rörer sig och på cir-

keln utvisar den större eller mindre fuktighet som råder i luften.

* .\vena strigosa Schreb liknar något Landhafran, men har ensidig, mera

klaslik vippa. Småaxen äro vanligen 2-blommiga med ämne till en tredje blomma

(sällan 3-blommiga), och skärmskalen äro lika långa som blommorna. De yttre kron-

skalen äro glatta, borstigt-tvåspetsade, och bli slutligen jemte borsten svarta; blomaxeln

är hårig endast invid den öfre blomman. — Växer bland vårsäd i södra och sydvestra

Sverige. Uppväxer också här och der genom spillda korn. Den odlas nemligen i magra

skogstrakter under namnet Svarthafra.

b) Mångårig, större art med temligen stora, uppstående, 2-

blomniiga småax; nedre blomman vanligen med endast stån-

dare och knäkrökt, lång ryggborst; den andra tvåkönad,

borstlös eller med en kort, rak borst invid spetsen. Arr-

h e n a t h e r u m PB.
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2. KDöIhafran
(Avena cintior L.)

blir 1 eller 2 alnar hög, med något tuviga, glänsande-glatta strån oöh

omkring 4—5 tum lång, måiiggrenig men smal, något lutande, blekt

grön- eller svagt rödaktigt glrinsancle vippa. Roten är vanligen knu-

tigt knölig. Strålederna äro glatta eller Itidna; bladslidorna glatta;

bladen platta, omkring 2 linier breda, sträfva, ljusgröna. Småaxen 3—

4

linier länga. Skärmskalen äro genomskinligt binnartade, det nedre van-

ligen 1-nervigt, nära dubbelt kortare än det audra 3-nerviga. Det

yttre kronskalet är 7-nervigt; borsten hvitgul. Stundom äro småaxens

båda blommor borstlösa, stundom båda, liksom hos de andra arierna,

tvåkönade.

Växer på torra (bördigare) ängar, backar, bland buskar, på ste-

niga stränder, vid vägar, i södra och medlersta Sverige, särdeles i kust-

trakter. — Blommar i Juni eller Juli (Aug.); mognar mest i Aus:. —
På mycket torra ställen blir roten löklikt knölig (o: A. bulbosa W.).

— Utbr. nästan hela Europa; Caucasien, Algerien, Madeira.

Knölhafran eller Hafregräset är ett bland våra större gräs, som

ger ett godt och ymnigt bete och betydlig höskörd. Den är ett af

de tidigare grässlagen, växer och blommar under hela sommaren, och

kan derföre slås två gånger. Stundom erhåller man i den andra slåt-

tern nära lika mycket gräs som i den första. Gräset växer helst på

sandblandad mylla eller lera, på torrare ställen, uthärdar bättre toika

än goda slåttergräs i allmänhet göra, och går äfven på ganska sandig

mark blott den ej är allt för mager. Det passar, i södra och medlersta

Sverige, bra till konstiga ängar och sås bäst om hösten tillsaramans

med Hvitklöver, Ängssvingel eller Timotej. Men fröen mogna ojemnt.

På lera skjuter det ymnigare rotblad, på lösare jordarter flera strån

(Wahlberg). — Fröen äro goda till gryn. — På Linnés tid tyckes

gräset varit vida mindre spridt än nu. Men den Baron Sten C. Bielke,

som namnes i hans Flora Suecica, odlade det, enligt Bergius, omkr.

1747 på sin gård Löfstad, och i Vet. Ak. H. för nämnde år uppgaf

Kalm "vackra anmärkningar om detta grässlags art och nytta". Od-

ladt kallas det icke sällan Froraental (och Franskt Raygräs).

c) Mångåriga, större arter med stora, uppstående, 2—5-blom-

miga småax; skärmskalen 1- eller 3-nerviga; alla blommorna

tvåkönade och borstiga.

3. Luddhafran
(Avena puhescens L.)

har något tuvade, vanligen omkring alnshöga, släta och glatta strån.
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hvilka vid eller i marken, liksom den något krypande rotstocken, ut-

veckla bladskott. Bladen äro rent ^röna, släta, platta, merendels nära

2 linier breda, trubbiga, slaka, smäludna (åtm. de nedersta); de neder-

sta slidorna vanligen mjukt håriga. Vippan är 3—5 tum lång, upp-

rat, temligen jemnt utbredd; grenarne icke sällan turaslånga, jeransmala,

de nedre merendels 4 eller 5 från leden, de längre bärande 2, de kor-

tare endast 1 småax. Småaxen äro omkring i tura, silfperglänsande

(och något violetta), 2—3-blommiga; håren under andra blomman nä-

stan nående dennas midt; det nedre skärmskalet 1-nervigt eller med

två svaga sidonerver, det andra 3-nervigt. Det nedre kronskalet är 5-

nervigt; borsten svartbrun.

Växer på torra ängar och betesmarker, pä gräsiga backar, i busk-

snår (allm. upp till Ume-Lappraark). — Blommar mest i Juni; mognar

i Juli, — Utbr, Europa utom Portugal, Spanien, italienska öarne, Grek-

land och Turkiet; i Algerien, Caucasien, Siberien,

Luddhafran är ett godt betesgräs, som bäst sås om hösten till-

sammans med andra grässlag.

4. ÅDgshafran
(Avena pratensis L.)

liknar näst föregående art, men har styfvare och i allmänhet något

högre strån, glatta men sträfva, något styfva, helt smala blad (rot-

skottens nästan trådlikt jeransmala, rännlika eller hopvikta); slidorna ra,

e, m. sträfva raen icke håriga. Vippan är upprat, klaslik och sluten;

grenarne äro korta och stadiga, tjockare upptill, de nedersta mest par-

visa. Småaxen äro vanligen 3—4- (stundom 5-)blommiga, upptill silfver-

glänsande, och bli ända till nära | tum långa; håren under andra blom-

man mycket kortare än densamma; sista blomman merendels outbildad.

Skärmskalen båda 3-nerviga, nästan dubbelt kortare än blommorna.

Växer på torra ängar, betesmarker och åkerrenar, på backar (sär-

deles ljung- och en-), i södra och medlersta Sverige till upp i Ånger-

manland och Dalarne, — Blommar i Juni eller Juli.

Ängshafrans utbredning sträcker sig öfver de flesta europeiska län-

der och den bebor också Algerien, CauCasien och Siberien,

b. Trisetum Pers, (Fr,) Småax mindre (1^—2 linier långa),

2—3(—6)-bloraraiga, platta. Skärmskal kölade. Yttre kron-

skalet köladt, hinnaktigt, tvåspetsadt; borsten utgående of-

van skalets midt. Frukten glatt, — Mångåriga.
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5. Gulhafran
(Avenn flavnscens L.)

är ett spensligt, gulgrönt, vanligen nära alnshögt gräs med något slaka,

släta och glatta strån, liniebreda, platta och slaka, jemte de nedre sli-

dorna vanligen håriga, blad samt 3—4 tura läng, rik och teraligen tät,

under blomningen utbredd, glänsande blekgul, äldre nästan guldgul,

vippa. Småaxen äro mest 3-blomraiga och nära 2 linier långa, mea

oravexla till storleken. Skärraskalen kortare än blommorna, det n«dre

1-nervigt, nära dubbelt mindre än det andra 3-uerviga, Vippans gre-

nar äro helt smala; de nedre mest 4 från leden, de längre bärande

5—8 småax. Rotstocken teraligen krypande och skottalstrande (mest

på lös mark); stråen stundom greniga vid roten.

Växer på torrare (bördiga) ängar och gräsmarker i Skåne och på

Gotland ; dessutom på några ställen i Småland, Östergötland, Söder-

manland och Upland, men på dessa sednare troligen endast inkomling.

— Blommar i Juni, Juli och icke sällan ånyo om hösten (Sept.); mog-

nar i Aug. — Utbr. nästan alla europeiska länder; Algerien, Caucasien,

Siberien, Kamtschatka.

P. Beugius upptäckte Gulhafran, som svensk, på Gotland (L. Fl.

Suec. 1755). Retzids fann den sedan i Skåne. Swartz anmärkte den

vid Stockholm 1815 (Wikstr. Flora).

* Avena agrostidea Fr. liknar nligot föregSende art, men är mindre och har

magrare, slutligen nästan axlikt hopdragen vippa (aldrig sä gles och slak som Gulhafrans),

samt mest '.'-blommiga småax med teraligen lika stora skärmskal. — Växer vid bäck-

och åstränder i Torne-Lappmark, sälls. — Blommar i Juli.

6. Hafreäxingen
(Avena suhspicata Clairv. — Aira spicata och subspicata L.)

är ett endast 5—7 tum högt, teraligen stadigt, på strån och bladsKdor

tätt mjukludet gräs med omkring liniebreda, platta blad och omkring

turaslång, tät, alllid smal och axlik, merendels gråbrun vippa, hvars

grenar äro småhåriga, högst 2 eller 3 linier långa. Småaxen äro nära

2 linier länga, mest 3-blommiga; skärmskalen nästan lika stora, kortare

än blommorna. Yttre kronskalet är kort-tvåspetsadt; borsten mycket

krökt (stundom tillbaka-).

V^äxer pä fjellslätter och -klippor, ymnigast på högfjellen i Lapp-

land. — Bioramar i Juli.

Linn i: anmärkte detta gräs i Lappland, bestämde det i sin Flora

Lapponica och tillade i Flora Suecica en kort beskrifning på detsamma.

Wahlenberg belyste det vidare i sin Flora Lapponica och skildrade

det i Svensk Botanik (XI), der Lsbstadius tecknat det. Hartman
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fann det på Areskutaii 1813. — Utom pä de svenska och norska fjel-

larne växer Hafreäxingen på Pyrenéerna, Alperna och Karpaterna; i

Caucasien, Samojedien, Siberien, Kaintschatka och det arktiska Ame-

rika; på Island och Spetsberj^en.

c. Ai rops is Fr. Småax helt små (knappt linielänga), 2-blom-

rniga. Skärraskal kölade. Yttre kronskalet trindryggadt,

hinnaktjgt, svagt-3—5-nervigt; borsten utgående nedom ska-

lets midt. Frukten glatt. — Ettåriga.

7. Tåtelsmilet
(Avena caryophyllea Web. — Aira caryophyllea L.)

är ett litet, 3—8 (mest omkring 5) tum högt, tuvadt gräs med borst-

lika och korta, gråaktiga blad med något violetta slidor, mycket smala

men långt slidade, släta och glänsande, nedtill violetta strån samt nä-

stan pyramidlikt-utbredd, upprepadt-grenig, silfverglänsande vippa, hvars

grenar äro hårsmala och något violetta, de nedersta mycket längre än

de andra. Småaxen sitta spridda på de mest parvisa vippgrenarne.

Skärmskalen äro lika stora, icke eller knappt linielänga, men längre än

blommorna. Det yttre kronskalet har två hårknippen vid basen.

Växer på sandiga marker i Skåne (temligen sälls.). — Blommar

i Maj, Juni. — Utbr. hela Europa utom det nordligaste; Abyssinien,

Algerieo, Canariöarne, Madeira.

Denna art liknar till sitt utseende i allmänhet temligen Krustådan

(Aira flexuosa), men är mycket mindre till alla delar och ganska täck.

Linné kände den icke som svensk. Såsom sådan upptäcktes den af

Retzius vid Hammarlunda (Retz. suppl. 1805). Swartz skildrar och

tecknar både denna och nästa art i Svensk Botanik VIII.

8. Yårsmilet
(Avena prascox Pi5. — Aira praecox L.)

är ett endast 2—4 tum högt, temligen gråaktigt gräs med borstlika

blad, tätt tuvade strån och smal, axlikt-hopdragen, nästan lansettlik

eller aflång, slutligen blekgul (gulbrun), knappt öfver ^ tum lång vippa.

Vippgrenarne äro uppräta och temligen stadiga, de nedre parvisa. Små-

axen bilda täta gyttringar. Skärraskalen äro lika stora, linielänga, men

icke längre än blommorna. Det yttre kronskalet har två hårknippen

vid basen.

Växer på öppna, sandiga marker och backar i södra Sverige (allm.

i Skåne), men i Öster- och Vestergötland endast på ett par ställen

(Jonsberg, Kållandsö); på Gotland. — Blommar mest i April eller Maj;
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mognar tidigt och borttorkar sedan snart. Enligt Moés iakttagelser

är likväl gräset tuårigt.

Linné anmärkte först Vårsrailet såsom svenskt (han hade förut

sett det endast i Frankrike), på torra och magra ställen vid Skanör,

torr och mogen d. 22 Juni (1749), såsom han omtalar i sin Skåne-

Eesa sid. 226 (med kort heskr.). "Ett af de minsta gräs som växa

i Sverge". Fries fann det i Halland, AnLaviST på Oland o. s. v. —
Utbr. de flesta europeiska länder och Island; saknas i nästan hela Ita-

lien, i Grekland och Turkiet.

93. Coi*9iie|>lioriis PB.

Småax 2-bIomraiga. Skärmskal lika stora, kölade, hinnaktiga.

Yttre kronskalet spetsigt, nästan nervlöst, vid basen hårigt och bärande

en rak, vid midten ledad och vid leden hårig, upptill klubblik borst.

Frukten glatt.

1. Borsttåteln
(Corynephorus caiiescens PhJ. — Aira canescens L.).

Ett litet mångårigt (eller nästan tuårigt), blågrått och styft, tu-

vadt gräs med borstlika, talrika blad och strån, de sednare mest 5—

6

tum långa. Vippan är tät, smalt-äggrund eller aflång, merendels nära

lA tura lång, bvitaktig och något violett; grenarne hårsraala. Skärm-

skalen äro något öfver linielånga och längre än blommorna. Ståndar-

knapparne mörkbruna.

Växer ymnigt på sandiga slätter, gärden och marker i Skåne,

Halland och Blekinge, på Öland och Gotland, samt sälls. i Småland.

— Blommar i (Juni,) Juli; mognar i Aug. — Utbr. nästan alla euro-

peiska länder (saknas i Turkiet och nära hela Italien); Caucasien.

Borsttåteln är ett särdeles blekt och grått gräs, hvadan också

artnamnet. Dess svenska benämning häntyder på de borstlika bladen

(o: Sand börs t Fr.). F. ö. är det utmärkt genom sin klubblika blom-

borst (o: Klubbgräs). — Linné anmärkte Borsttåteln i Skåne, Wahlen-

BERG på Gotland (på flygsand inuti landet här och der i myckenhet:

V. A. H. 1805); Fries fann den i Halland (Fl. Hall.), AöLavisT på

Oland o. s. v.

93. Moeleria Pers.

Småax (hos våra arter) 2—3-blommiga, platta. Skärraskal något

olikstora, kölade. Yttre kronskalet 3—5-nervigt med stark medeluerv

(köladt), hinnaktigt, borstlöst eller med en liten borstlik udd på spetsen.
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1. Tofsäxiogeo
(Koeleria glauca DC).

Ett mångårigt, grågrönt, mycket tuvigt gräs med nästan borst-

smala, rännlade (torra inrullade), tätt och kort sraäludna blad samt

vanligen 5—10 tum höga, upptill mycket kort sraåUulna strån, hvilka

nedtill, jemte de rika, uppräta bladskotten, omslutas med vissnade och

trådigt-upplösta slidor. Vippan är glänsande-hvitaktig (grönhvit eller

något brunaktig), smal, tät eller nedtill glesare, under blomningen

temligen öppen, men sednare hopdragen och axlik, åtminstone upptill.

Småaxen gyttrade, nära 1| linie långa. Yttre kronskalet är trubbigt

men har vanligen en kort borstudd.

Växer på sandiga marker i Skåne, södra Halland (Laholm) och

på Öland. — Blommar i Juni, Juli; mognar i Juli eller Aug.

Detta gräs upptäcktes, såsom svenskt, af Friks i Skåne (NoYft.

1814) och Halland (Fl. Hall.) och af Ahlövist på Öland (K. inter-

media Fl. Eunst. 1815). F. ö. växer det i Danmark, Tyskland, Schweiz,

Österrike, södra och medlersta Ryssland, i Caucasien och södra Siberien.

* Koeleria cristata P. är vanligen större än föregående art, mera rent grön,

och har platta, längt håriga blad (särdeles de nedre) och upptill glatta strån; yttre kron-

skalet spetsadt, stundom med udd. — Växer i Roslagen enligt Hartmax (vid Opp-

manna i Skåne synes den enligt Aeescuoug vara utgången), — Blommar i Juni, Juli.

4. STIPACE^.

Småaxen i vippa, 1-blommiga utan ämne till någon andra blomma

(trinda eller kullriga); skärmskalen åtm. lika långa som kronskalen.

Stift inga eller korta; märkena fjäderlika, utstickande från det under

blomningen öppna småaxets sidor.

34. Stipa L.

Blomman på en skäggig knöl. Skärmskalen uddspetsade. Det

yttre kronskalet läder- (slutligen brosk-)artadt, mycket svagt 5-nervigt,

med lång, till skalet ledad borst i spetsen; borsten nedtill knäad och

under knäet vriden.

1. Fjädergräset
(Stipa pennata L.).

Ett grågrönt, mångårigt gräs med smala och vanligen borstlikt

hoprullade blad (särdeles rotbladen) samt smal, nederst oraslidad, upp-

rat vippa. Blomborsten äro 5—8 tum långa och öfver knäet, der de

äro smalare och lindrigt krökta, besatta med åt två sidor riktade,

mjuka och glänsande hår, så att hela vippan liknar en slags plym eller
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fjäderbuske. Det yttre kronskalet är trindt-hoprulladt, nedtill feraradigt-

silkesludet. Frukten tätt onosluton med kronskalen.

Växer på torra ängar och Åkerrenar i Vestergötlaud, nära Alle-

berg och vid Waltorps kyrka, mycket sälla. — Blommar i Maj, Juni.

— Utbr. medlersta och sydöstra Europa samt Spanien och Italien;

Algerien, Caucasien, vestra och södra Siberien.

Fjädergräset, säkerligen både det vackraste och sällsyntaste gräs

i vår Flora, upptages, första gängen såsom svenskt, i det botaniska Ri-

hanget till Linnés Fauna Suecica (1761), funnet ymnigt af J. P. Falk

vid Asaka i Vartofta härad i Vestcrgötland. Men det söktes sedan

ständigt förgäfves ända till 1837, då Mathesius återfann det pä samma

växställe "å östra sidan af kullarna intill Bondegården". Han hörde

då de äldre bland allmogen berätta att detta gräs i deras barndom

talrikt träffades nästan öfver hela socknen, men att det sedermera min-

skats betydligt. Sedan 1837 har det ytterligare minskats emedan en

del af den vall, hvarest det mest förekom, blifvit upplöjd till åker.

Vissa år lärer endast bladtuvorna visa sig, men andra kunna dessa

skjuta höga strån, stundom ända till ett par alnars (Fr.). Ar 1838

påträffade Mathesius Fjädergräset på ett nytt ställe, på Akarps ägor

nära Wahltorps kyrka i Segerstads socken och Gudhems härad. Sålunda

var det lyckligen återvunnet åt vår Flora och Fries upptog det i sin

Mantissa II (1839). På sistnämnde ställe växte det på tvenne hög-

ländta åkerrenar och var temligen ymnigt under flera år. Numera har

plogen äfven der utöfvat sin utrotande verkan på detsamma så att det

icke heller funnits å denna trakt de sista åren (Mathesius i Bot. Not.

1854).

95. Mliaiii» L.

Blomman hår- och borstlös. Skärmskalen trubbiga, nästan plana.

Kronskalen glänsande-läderaktiga, det yttre biikigt, svagt 3-nervigt, slut-

ligen broskartadt, mycket slätt. Frukten tätt omsluten med kronskalen.

1. Luktgräset eller Åmurn
(Miliuni effusum L.).

Ett mångårigt, en eller par alnar högt (stundom högre) men

slakt, glatt, något blåaktigt gräs. Roten (rotstocken) kryper och ut-

vecklar bladskott. Stråen äro uppräta, släta. Bladen äro slankiga, 3—

4

linier breda, med sträfva kanter; snärpet långt och i spetsen sargadt.

Vippan är stor och gles, pyramidlik; dess grenar äro ganska smala,

enkla nästan till midten, slakt utbredda och bli slutligen riktade nedåt;

de nedre utgå 4—6 från hvar led. Småaxen äro mest gröna, med
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släta, 3— 5-nervig-a skärraskal och glänsande, slutligen härd, äggrund

blomma.

Växer i skyddade lundar och lummiga skogar, helst på lös mylla.

— Blommar i Juni eller Juli; mognar tidigt och hastigt. — Utbr.

nästan alla europeiska länder; Caucasien, Siberien, Canada, Island.

Detta gräs är ett bland våra större och vackrare. I torrt till-

stånd har det en behaglig, myskaktig lukt (o: Ölänn. Myskgräs),
nästan som Melilotus; hos det växande gräset är lukten helt svag. —
Kreaturen äta det gerna. Foglar tycka om fröen. Strået är använd-

bart till fina bordsmattor, små korgar o. d. Några bruka lägga grä-

sets blad bland röktobak för att ge den en behaglig lukt. — I Nerike

skall gräset kallas Häslebrodd (Hasselbrodd?).

5. ARUNDINE^.

Småaxen i vippa, omkring 5-blommiga (plattade); skärraskal kor-

tare än blommorna. Stift teraligen länga; märken pensellika, utstickande

nära den under blomningen öppna blommans midt.

2G, P8is'agniites Trin.

Småaxens nedersta blomma endast med ståndare (eller alldeles

tom) och hårlös; de andra blommorna tvåkönade och omslutna med
långa hår. Skärmskalen mycket olikstora. Kronskalen hela och borst-

lösa. Frukten bar.

1. Vassen, Rörvassen
(Phraginites coniinunis i'i. — Arundo Phraginites L.).

Ett merendels ganska resligt, 3—5 alnar högt, bredbladigt och stor-

vippigt, blågrönt gräs. Rotstocken är stark, knöligt-ledad, kryper mycket

(icke sällan flera famnar) och utvecklar starka bladskott. Stråen äro

uppräta, tjockare än en gåspenna, starkt-ledade (rör). Bladen långa

och i— 1 tura breda, nästan lansettlika och mycket långt spetsade,

gråaktiga (blågröua) särdeles på undre sidan; kanterna hvassa och

sträfva; snärpet ombildadt till en härkant. Vippan är rik och mång-

grenig, mörkröd, slutligen mörkt brunviolett och genom blomhåren nå-

got silfverglänsande; dess grenar sträfva, utstående, mycket greniga;

axelns nedersta leder skägghåriga. Småaxen äro vanligen 4—5-blom-

miga och nära i tum långa, med kölade, spetsiga skärmskal. Blom-

båren bli slutligen långa och silkesartade. Kronskalen äro hinnaktiga,

det yttre mycket långt spetsadt, 3-nervigt, det inre tvärtrubbigt.

Växer mest vid (sötvattens-) stränder och i träsk men också på

våta strandängar och -åkrar, allm. Störst och vackrast blir den vid
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renare vatten, der den vanligen bildar liksom en tät skog (o: vass-

bänkar) kring stränderna, nti och invid vattnet. Dä den kommer på

torrare mark, såsom sandiga stränder eller åkrar, blir den mycket mindre,

med icke sällan nedtryckta strån och 1—2-blommiga, mycket mörka

småax. — Blommar mest i Aug. (Sept.). — Utbr. hela Europa, Al-

gerien (också i Sahara-öknen), Caucasien, Siberien, Japan, N. Amerika,

Island, Nya Holland.

Detta gräs har, såsom vi nyss sågo, en mycket stor utbredning;

det är också en bland de Fanerogamer, som räkna det största antal

individer, så att växten med skäl kan kallas vanlig (communis, Arundo

vulgaris Bauh.). Huru det allestädes vid våra sötvattensstränder bildar

nästan ogenomträngliga dungar, är allmänt bekant. Vassen, eller såsom

den också, mera bestäradt, kallas Korvass, Bladvass, Skärvass (äfven

Kasa, Kasse), är det största och bredbladigaste svenska gräs. Den

är också bland de nyttigare. Om gräset slås ungt, lemnar det, såväl

färskt som torrt, ett godt och närande foder, hvilket isynnerhet passar

för kor. Stråen, eller, såsom de skurna och torkade kallas, rören, äro

särdeles användbara till taktäckning (bättre än halm) och då tak i rum

eller väggar skola gipsas eller brukslås; de nyttjas dessutom till täck-

mattor o. d. Genom deras vederbörliga rötning och stampning erhåller

man en massa, som, ensam eller blandad med lump, duger till gröfre

papper. Med bloravippan, samlad strax innan blomningen börjar, kan

både ylle och linne färgas grönt. Rotstocken, torkad och målen, är

ett nödbrödsämne. — Genom sin starka rotbildning binder Vassen lö-

sare eller sandig mark och bidrager mäktigt till att å sådan bilda

gräsvall, men af samma orsak kan den också bli ett svårt ogräs på

strandåkrar, der den stundom är nästan outrotlig med sin hela alnen

djupt liggande rotstock.

6. AGR0ST1DE.E
(Hvengriis).

Småaxen i vippa, 1-blomraiga med eller utan ämne till en andra

blomma (m. e. m. plattade); skärmskal längre än blomman. Stift inga

eller korta; märken fjäderlika, utstickande vid det under blomningen

öppna småaxets bas.

39. Calaniagrostis Eth.

Skärmskalen kölade, spetsiga, nästan lika stora. Blomman kring-

gärdad med långa eller temligen långa hår; dess yttre skal 3—5-ner-

vigt, köladt, med en rygg- eller toppborst. Hos somliga arter är icke
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sällan vid det inre kronskalets bas en liten hårtoppij^ träd, ett ämne

till en andra blomma (o: Deyeuxia PB.). — Mångåriga gräs.

a. Psamraa PB. (Aramophila Höst). Uet nedre skärmskalet

något mindre än det andra. Blomman läderaktig, obetydligt

kortare än skärmskalen; borsten kort, nedom skalets två-

tandade spets. — Småaxen större än hos de egentliga Cala-

magrostides.

1. Sandröret
(Calainagrostis arenaria lUh. — Arundo arcnaria L.)

är ett blekt-blågrått (grågrönt), slutligen gul- eller hvitaktigt, styft gräs

med lång och mycket greiiig rotstock, 1—2 alnar höga, uppräta, släta

strån, hoprullade, hårdspetsade, släta blad och tät, axlik, hvitaktigt-grå-

grön, slutligen hvitgul, temligen glänsande, 3—5 tum lång vippa. Skärm-

skalen äro nära 4 linier långa, större och mera jemiibreda än hos de

andra arterna. Blomhåren mer än dubbelt kortare än blomman; bor-

sten icke nående utom skalets spets, endast uddlik. Bladsnärp långt

och spetsigt.

Växer på sandiga hafsstränder och flygsands-kullar i Skåne och

Halland, på Koster i Bohuslän, på Oland och Gotland sälls. (på flyg-

sand); vid Calmar. — Blommar i Juli, Aug.; mognar i Aug. — Utbr.

sydligare Skandinavien och norra Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike,

Brittanien, Portugal, Spanien, Italien, Grekland, södra och raedlersta

Ryssland, södra Finland; Island.

Sandröret är, såsom namn och växställe antyda, en sandväxt. Det

kan växa bra i renaste flygsand emedan dess långa och ledade rot-

stock vanligen ligger mycket djupt (flera famnar). Kanske mer än nå-

gon annan växt har det derföre den nyttiga egenskapen att hämma och

binda flygsand. Så har man i Skåne o. a. genom Sandrörets plantering

förvandlat hela flygsandsfält så att de nu bära både träd och gräs. I

Skåne lära de flygsandskullar och slätter vid kusten, som hysa detta

gräs, kallas Marar och gräset Margräs (Whlnb.), kanske också Sand-

hafra (L.). Annars är axvippan, vid hastigt påseende, icke olik ett

rågax. En annan benämning är Sandhelm, Helra (halm), hvadan

Fåröns nordöstra uddes namn Helmudd; deraf kanske ock Halmstad

(Whlnb.). Helm lärer egentligen vara det holländska namnet på detta

gräs, hvilket ger åt sanddynerna vid Hollands kuster en stadga, utom

hvilken de möjligen skulle kunna göra landet till en sandöken. På

dessa dyner eller bankar skola gräsets rötter sträcka sig till 20 alnars
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djup eller mera. Det är också pä sådana sandmarker, der sanden är

mera rörlip^ och lätt täcker gräset, som Sandröret växer bäst.

LiNNK fann, först inom Sverige, detta gräs på Olands norra udde

(vid byn Grankulla) d. 18 Juni 1741. "Sandhafre växte såsom tuvor

på dessa sandberg och förhindrade sanden att bortblåsa; vi sökte upp-

gräfva rötterna, men de gingo så djupt att ingen botten vinnas kunde,

till tjockleken af segelgarn; delte sig uti oförlikneligen många ramos och

gjorde öfverst liksom q.vastar af gamle förtorkade och styfve blad".

Sedan (29 Juni) såg han samma gräs i Sandbergen på Fårön; "vi tyckte

oss här gå på Holländska Doinen-ua". "Underligit gräs, som uti torra-

ste sanden så frodigt växer både i höjd och djup —" (Linnés Öländ-

ska och Gotländska Resa). Sedan komma anmärkningar om gräsets nytta.

Och i V. A. H. 1741 säger Linné om Sandröret: "Växer på Fåröen eller

norr på Gotland, på nordöstra sidan vid stranden. Här växer alltså

det gräs man brukar i Holland på doiuerna att plantera, på det san-

den ej må kastas af vädret. Här växer det ock tillräkeligt. Flyg-

sanden drifver här up ifrån stranden åt landet helt slät och förtager

skogen efter hand och sjelfva landet. Men där detta gräset växer,

liksom förtrollas sanden att han ej kan komma längre, utan formerar

ett högt berg såsom en snödrifva, och ju mer sand kommer i högen,

ju frodigare växer gräset. Härigenom äro doinerna på Fårön blefne;

— —
". — I sina Amoenitates III upptager Linni; Sandröret bland

"Plantae hybridte" (j Calamagr. epigeios S Elymus arenarius).

* Calamagrostis baltica Iltn (.\run(lo baltica Fliigge, Sclirad.) liknar något

Sandröret, men är vanligen större, grönare, med nedtill mycket bredare (omkring 2

linier), sent inrullade blad, samt längre och glesare (mera ojemn), spetsigare, blekt

violettgrön eller nästan rödviolett vippa. Skärmskalen äro kortare (omkring 3 linier)

och spetsigare; blomhåren och borsten längre. — Växer på sandiga hafsstränder i Skåne

(sälls.). — Blommar i Juli, Ang. — Upptäckt af WAiii.ENjiERG (och LaesTADius) d. 3

Juli 1822 på kustsanden utom Nybro- (Köpinge-)åus gamla utlopp 1/2 mil nära Ystad.

b. Calamagrostis Höst. Det nedre skärra skalet något större

än det andra. Blomman hinnaktig, betydligt kortare än

skärmskalen; dess yttre skal med tvär eller sraåtandad spets

och längre eller kortare borst.

2. Backröret, Bergrörel
(Cnlaiiiagrosti.s epigeios Rih. — Aruntlc» epigeids L.)

är ett omkring 2, stundom 3 alnar högt, upprätt, styft och sträft, nå-

got grågrönt gräs med vanligen brun- och gråviolett (i skugga grö-

nare), omkring qvarterslång vippa. Rotstocken kryper. Bladen äro nä-

stan lansettlika, långt spetsade, stundom nära i tura breda raen kan-
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terna ofta inrullade; snärpet långt och spetsigt. Vippan är upprat och

snart något sluten, med stadiga grenar, på hvilkas talrika smågrenar

småaxen äro most ensidigt gyttrade utåt. Skärmskalen äro nära 3 linier

långa, lansettlika och långt sylspetsade, slutligen närmade till hvarandra.

Håren äro längre än blomman och dess borst; den sistnämnda utgår

vid skalets midt, är rak och når endast till skalets spets, som är tu-

klufven.

Växer på leriga eller sandiga backar eller vid stränder, både på

öppen och något skogig mark. På mycket skuggiga ställen blir gräset

slakare och mera blågrönt, med glesare (grön) vippa. — Bioramar i

Juli, Aug. — Blir stundom (Lappland, Karesuando, vid stränder) nä-

stan slät, med smal, nära trind vippa.

Denna art tillhör alla europeiska länder utom Portugal och Spa-

nien, och den bebor äfven Caucasien, Siberien och Island.

* Calamagrostis elata Bl. liknar det vanliga Backröret men har slätt strå

och rikare, långt och slakt grenig vippa; blomman är mycket kortare än håren. —
Växer på stränder och våta ställen i Ångermanland och Vesterbotten. — Blommar i

.Tuli, Aug.

* Calamagrostis Langsdorffii Trin. växer i Vermland (Larsson). Liknar

nästa art, men har stadigare och mindi^e utbredd vip])a.

* Calamagrostis ph ragmi toides Htn är en större art med 3— .') linier breda

blad och rik, brunviolett eller rödaktigt anlupen, utbredd och något lutande vippa.

. Skärmskalen äro nära 2 linier länga; håren lika långa som blomman. Borsten är rak

och utgår än vid det i spetsen tuklufna skalets midt, än högre upp, stundom i spets-

inskärningen. — Växer i Lappland och norra Sverige; dessutom anmärkt i Upland,

Vermland (Finnskoga), Dalsland och Bohuslän; i Småland vid Husqvarna-ån. — Blom-

mar i Juli, Aug.

3. Ångsröret
(Calamagrostis lanteolata liili. — Aiiiiido Calamagrostis L.)

är ett temligen spensligt och slakt, 1—2 alnar högt gräs med mjuka,

nästan jemnsmala, långt spetsade, vanligen endast omkring IJ linie

breda blad och temligen stor, utbredt-lutande, ganska mjuk, vanligen

glänsande-brun- eller violettgrå vippa. Rotstocken kryper och utvecklar

bladskott. Stråen luta icke sällan något och grena sig ofta nedtill (i

de nedre bladvecken: Grenrör). Vippans grenar äro talrika och mycket

smala. Skärmskalen nära 2 linier långa, smalt-lansettlika och spetsade,

alltid öppna, knappt längre än blomhåren, hvilka äro längre än det i

spetsen urnupna yttre kronskalet. Kronborsten utgår i skalets spets,

är rak och mycket liten, så att den knappt eller obetydligt når utom

inskärningen.

Växer pä fuktiga ängar, helst bland buskar, på våt skogsmark

eller vid sötvattensstränder, allmän. — Blommar i Juli, Aug. — På
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skuggrika ställen blir vippan gerna nästan grön, skärmskalen smalare,

kronborsten icke sällan myckel otydlig.

Angsröret är icke något egentligt fodergräs, men bidrager, såsom

icke sällan ymnigt, att öka höslattern pä sidländtare ängar. Dess rötter

(rotstocken) äro söta och kunna, sönderskurna, torkade och malda, nyttjas

till nödbröd. Blomvippan, kokad med alun, färgar vackert o-rönt. —
Arten tillhör mest norra, medlersta och östra Europa samt Siberien.

* Cilla 111 agrostis litorea DC. har upprat vippa med utslående, långa grenar,

smalare, iiästau syllika skärmskal och längre krouborst. Växer i .Teintlaud, Herjedalen

och Veriulaud. Blommar i Juli, Aug.

* Cala iiiagrosti s Halleriaua DC. liknar närmast det vanliga Anjjsröret, men

har mindre slak vi])pa och kronborsten utgår vid (nedom) skalets midt och når till eller

utom dess spets. Växer också som närande art, men är icke eller obetydligt anmärkt i

det sydligaste Sverige. Blommar i Juli. Oinvexlar både med större småax, bredare (3

liniers) blad, och med mindre småax, lägre strå.

* Calamagrostis Hartmaniana Fr. liknar föregående art, men har upprat,

smalare och violettgrå vippa (liknande Skogsrörets), längre spetsade skärmskal och kor-

tare blomhår; bladen 1 — 2 linier breda, snart hopiullade. Växer på stränder och fuk-

tiga ängar i Södermanland, Vermland och Bohuslän (sälls.). Blommar i Juli.

4. Kärröret
(Calamagrostis strida Htn. — Ariindo stricta Timm.)

är ett vanligen omkring alnshögt, nästan blägrönt och temligen .styft

gräs med uppräta eller nederst knäkrökta, släta (åtra. nedtill) strån,

smalare än hos de andra arterna, och upprat, smal (kortgrenig), under

blomningen öppen men annars nästan axlikt hopdragen, gråaktigt-mörk-

violett (gråbrun), slutligen gulbrun, vippa. Rotstocken kryper. Bladen

äro något sträfva, merendels helt smala och snart inrullade; snärpet är

temligen kort, rundadt-trubbigt. Vippan är vanligen endast 2—3 tum

lång. Skärmskalen äro endast linielånga ("blommorna" således mindre än

hos de andra arterna), äggrundt-lansettlika, spetsiga, slutligen närmade

intill hvarandra. Håren äro något kortare än blomman. Borsten är

rak, hårsmal, utgår nära skalets midt och når knappt utom dess spets.

Vid det inre kronskalets bas synes vanligen ett ämne till en andra

blomma.

Växer på fuktiga eller sänka ängar, våt skogsmark och vid strän-

der (allmännast i Lappland och norra Sverige). — Blommar i Juni

eller Juli. — Kan på gräsrik mark bli ända till 2 alnar hög, med
stor och något slak vippa.

Enligt Bergii herbarium (Wikstr.) hade redan Solander anmärkt

och saralat detta gräs i Pite Lappmark (1753), men först genom Wahlen-

bergs Flora Lapponica blef det närmare kändt och bestämdt. Kärröret
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anmärktes sedan i naedlersta och vestra Sverige; Ehrhart upptager det

såsom svenskt i sina Beiträge, 1791 (A. neglecta), och enligt Wik-

ströms Flora hade Swartz sora sådant upptäckt det vid Stockholm.

Sedermera har man funnit det vara ett bland våra mera utbredda gräs.

F. ö. växer det i hela norra Europa, i medlersta Kysslaud och Sibe-

rien, på Island, Spetsbergen och i det arktiska Amerika.

5. Lappröret
(Calamagrostis iRpponica lim. — Anindi» lapponlca Wlilub.)

är ett temligen stadigt och något styft gräs med vanligen omkring

alnshöga eller högre strån och smal (nästan axlik), bläaktig eller violett,

slutligen brunaktig, 3— 5 tum liing vippa. Stråbladen äro liniebreda,

rotskottens merendels trädlikt-lioprullade. Skärmskalen äro lansettlika,

trubbade eller kort spetsiga, nära 2 linicr långa, något längre än kro-

nan. Håren omkring lika långa som kronan. Borsten är något krökt,

utgår nära skalets bas och är omkring lika lång som detta.

Växer på backar och öppen mark i Lapplands något lägre trak-

ter (allni.), samt i .Temtland, Ångermanland och Medelpad. — Blommar

i Juli, Aug. — Blir stundom större och starkare, med längre och ut-

stående vippgrenar (o: C. chalybea BL).

Wahlenberg upptäckte denna art i Lappland och bestämde den

i sin Flora Lapponica; han skildrade den också i Svensk Botanik X,

der Lc^STADius tecknat växten. Likväl hade, enligt Bergii herbarium

(Wikstr.), redan prosten Hollsten funnit detta gräs i Lule-Lappmark

i början på 1770-talet. Det är, säger Wahlenberg, ett sent gräs

och blommar icke före Augusti. ' Rakt och temligen resligt, kläder

det utmärkt de magra slätterna med sina täta, blåaktiga vippor och

är i Lappland lika vanligt sora Skogsröret i sydligare trakter. Det är

der och i andra vårt lands mycket nordliga delar ett ganska vigtigt

betesgräs, ett bland de gräs, sora i större eller mindre mon bilda betes-

markerna. För rehnen lärer det vara särdeles begärligt, isynnerhet dess

rotblad, hvilka äro nästan lika smala och mjuka som den likaledes be-

gärliga Krnstådans (Sitno). — Utom i Lappland och norra Sverige är

arten anmärkt endast i Norge och norra Finland, i Siberien och på

Uualaschka.

* Calamagroslis clialybea Fr. (Arundo silvatica ^ Whliib. A. lapponica ^

Lajst.) liknar något Lappröret, men har vanligen bredare rotblad och )nindre, grön- och

brunbrokiga småax. Skärmskalen äro bredt lansettlika, spetsigare än hos Lappröret;

haren kortare än blominan. Borsten är mera krökt. — Växer på torra ställen i Ånger-

manland och Verinlaud (sälls.). Blommar i Juni, Juli. .Slor och storvippig. — Upp-

täckt af LaesTADiLS i Tåsjöbergets granskogar (1824).
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6. Skogsrdret
(Calamag^rostis arundinacea Ktli. — Agrnstia arundinacea L.)

är ett blekgrönt, vanligen nära 2 eller 3 alnar högt gräs med uppräta,

styfva strån, platta (eller i kanterna inrullade), mest nära 3 linier breda,

sträfva blad och upprat, rak, smal, vanligen grönaktig eller något blek-

violett, slutligen blekgul och hopdragen, vippa. Rotstocken kryper och

utvecklar bladskott. Bladslidorna äro släta eller nästan släta, de nedre

merendels något håriga. Vippans grenar äro nästan ända ned klädda

med småax. Skärraskalen 2 linier långa, lansettlika, spetsade, genom-

skinligt tunna och snart blekt-halmgula, liksom förtorkade. Håren äro

3 eller 4 gånger kortare än kronan. Borsten är vid midten knäkrökt

och der nedom vriden; den utgår nära skalets bas och är dubbelt

längre än detta. Vid det inre kronskalets bas synes ämnet till en

andra blomma.

Växer på torra och magra skogsbackar, helst bland en- och tall-

buskar, och i stenig skogsmark, allm. till i södra Lappmarken. — Blom-

mar mest i Juli; mognar i Aug. — Utbr. Europa undant. Brittanien,

Portugal, nästan hela Spanien och Italien, Grekland och Turkiet; Cau-

casien, Siberien.

Medan Skogsröret är ungt, betas det af hästen och fåret, men

lärer, eget nog, ratas af geten, som annars är mindre nogräknad. Som

det växer bra på torra och sandiga backar, kan det jemte andra sand

växter sås eller planteras på sådana; det binder sanden med sina rötter

och bidrager att bilda "grönsvål". Dess bladskott bibehålla sig länge

gröna om hösten. De långa stråen brukas ofta som piprensare, hva-

dan troligen gräsets benämningar Piprör, Piphven. — Vid denna art

har Linné i Flora Suecica fogat beskrifning, något som han der sällan

brukade.

* Calamagrostis varia PB. likuar nåpot Skogsröret, men har kortare strå,

blad och skärniskal; blomhären äro deremot längre, nästan lika långa som blomman,

hvilken är mycket kortare än skärmskalen ; både skiirmskal och blomma äro mest vio-

letta. Växer pä torra berg och marker på Gotland. Blommar i Juli. — Whinb. V.

A. H. 180.5.

* Calamagrostis acutiflora DC. har tät och rik, violett vippa och smalt

lansettlika, långt {nästan nällikt) sylspetsade skärmskal, hvilka äro mycket längre än

blomman och lika långa som den knäkrökta borsten. Växer i norra Halland (sälh.) och

på Ivoön i Bohuslän. — Bladen smalare än hos C. varia.

99. A^ro^tis L.

Skärmskalen kölade, hinnartade. Blomman alldeles bar eller med

mycket korta hår: dess yttre skal 1—3-nervigt, med eller utan borst;

hos somliga arter utvecklas det inre kronskalet icke eller endast obe-

Nyman. Si\ Faverotj. II. "'^
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tydligt (o: Trichodiuia). — Finare, temligen speusliga gräs (vippans

grenar nästau hårsmala).

a, Agrostis Trin. Skärraskal nästan lika stora eller det nedre

störst. Blomman alldeles hinuartaii, utan ämne till en an-

dra blomma; dess yttre (stundom enda) skal köladt, tvär-

trubbigt eller småtandadt, med eller utan borst. — Mång-

åriga arter med ganska små småax.

1. Uvit- eller KryphveDeo
(Agrostis alba L. — Agrostis stolonifera L.)

har merendels starkt krypande rotskott och bladgreuar, uppräta, sneda

eller nästan nedtryckta, släta strån, platta blad med aflåugt snärp och

långrundt-pyramidlik, vanligen blekgrön, gröngul eller blekviolett, mera

sällan något brun- eller rödaktig vippa. Vippans grenar stå ut under

blomningen, men sluta sig sedan ; de nedersta äro längst (hvadan vip-

pans pyramid- eller kägellika skapnad); deras smågrenar utgå mest utät

och åt sidorna och äro mera närmade, hvarigenom vippan blir delvis

tätare än hos nästa art. Skärrnskalen äro äggrundt-lansettlika, större

än nästa arts. Blomman är tvåskalig, det yttre skalet (nästan 5-ner-

vigt) dubbelt längre än det inre, vanligen borstlöst, men stundom sitter

en liten rak borst invid skalets spets.

Växer (allm.) mest på fuktiga ängar och betesmarker, vid strän-

der, i diken o. d. (men också på torrare mark), både på soliga och

skuggiga ställen. — Blommar i Juli (Aug.); mognar i Aug, — Utbr.

hela Europa; Algerieu, Canariöarnc, Abyssinien, Caucasieu, Siberien,

Island.

Arten omvexlar högst betydligt efter olika växställe o. d. Bäst

och vackrast utvecklad, såsom t. ex. på bördigare sjöstränder, har den

mer än alnshöga, uppräta strån, längre och bredare blad och stor och

rik, något slak och gles vippa. Från att* vara så ansenlig, varierar

den, icke sällan på nästan samma ställe, tills den blir endast 2—

3

tum och helt nedtryckt. På somliga magra och blåsiga stränder blir

vippan lång och smal (kortgrenig), vanligen gulaktig. På sandiga och

öppna hafssträuder blir giäset merendels blägrönt och styft, mycket kry-

pande, strået lägre och vippan tät, axlik, med mindre småax (o: A.

stolonifera L. Skåne-resa). Men sådan arten mest eller vanligast upp-

träder, har den omkring fotshöga strån, endast delvis tät, icke sällan

något rödaktig vippa, nästan alltid vidt och bredt krypande skott.

Krypbveneu passar bättre än nästa art och de flesta andra gräs

till säuing på sådana flygsaudsfäll, som genom andra starkare sandbiu-
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(lande, men oltii tili foder odugliga, växter till eu del redan blifvit

stadgade. Den fulländar der fältets bindning och lerunar ett dugligt

bete. Likborn Brunhvenen, är detta gräs ett af dera, som senast bi-

behålla sig på hösten, ja det stär vanligen grönt under snön och kan

således tidigt pä våren betas (Wahlberg).

Denna art är det egentliga Fioringräset, som en tid var så

berömdt (särdeles till foder) och omskrifvet. Agardh utgaf 1816 Co-

nincks skrift om Fioringräset och 1817 utkom i Christianstad en "Ny

underrättelse om Fioringräset". Direkt. Brisraan utgaf 1818 "Våra

kunskaper om Fioringräset, med afseende på dess odling, bergningssätt,

näriugskraft och ekonomiska värde" (en liten bok på 61 sidor), och

samma är dessutom ett "Bihang till Värn kunskaper om Fioringräset"

(26 sidor).

:' BrDDhveneD eller Rörhvenen
(Agrostis vuigaris With.)

har vanligen mindre krypande rotskott och kortare eller inga bladskott,

något tuvade, nära fotshöga eller längre, merendels snedt uppstående

strån, platta, omkring liniebreda blad med kort och tvärt snärp, samt

äggrund eller långt äggrund, merendels rödbrun vippa. Vippans grenar

(nästan släta) stå ständigt nära rätt ut och smågrenarne äro också ut-

spärrade samt riktade åt alla sidor, bvarigenora småaxen bli nästan lika

fördelade; de nedersta grenarue äro icke längre än de närmaste. Små-

axen äro mindre än Hvithvenens, mycket glänsande; skärraskalen nästan

syllika, obetydligt längre än blomman. Blomman är tvåskalig, det

yttre skalet nästan nervlöst (svagt 3-nervigt), dubbelt längre än det

inre, vanligen borstlöst, sällan med en liten borst nedom raidten. Stån-

darue äro icke sällan 2.

Växer mest på torrare ängar och betesmarker, på åkerrenar, berg

och backar, i skogar, vid vägar o. s. v. (allm.). — Blommar i Juni

eller Juli; mognar i Juli, Aug. — På bördig mark blir gräset icke

sällan större, ända till alnshögt, under det detsamma på mycket mager

kan bli helt litet. På skiiggrika ställen, såsom i skogar, bli småaxen

gerua blekgröna och mycket små. 1 sandmark eller på lös jord kry-

per rotstocken mera och alstrar starkare bladskott.

Brunhvenen är utbredd i hela Europa, i Caucasien, Siberien, nord-

vestra Amerika och på Island.

I likhet med föregående art bar också denna fått namn af Fio-

ringräs. Hos båda arterna fortfara skotten att växa sä länge gräset

är fuktigt, och detta har gifvit anledning till berättelsen om Fiorin-

gräsets tillväxt i stacken (Wahlberg).
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Enligt C. H.ARTMAN är det denna art, sona i Linnés herbarium

ligger under namnet A. rubra, hvilket torde bestyrka att han med A.

rubra (Fl. Suec.) egentligen menat denna ehuru han dertill oriktigt

citerat ¥1. Lapp. u:o 46 (A. borealis Htn). F. ö. har denna och de

båda nästa arternas Linnéatiska synonymi varit mycket omtvistad. En-

ligt Hartman (Bot. Not. 1840) skulle t. o. m. nästa art vara Linnés

egentliga A. rubra och den borstiga varieteten af föregående hans A.

canina. BI. a. bar LsesTADius i Botaniska Notiser för 1856 meddelat

intressanta "Anmärkningar om de nordiska arterna af slägtet Agrostis".

3. Handhvenen
(Agrostis canina L.)

bildar merendels sma tuvor med strån och bladknippen eller har tillika

krypande rotskott. Rotbladen äro borstlikt hoprullade (vikta); stråbladen

platta, med aflångt snärp. Stråen äro vanligen omkring fotslånga, mycket

spensliga, glänsande-släta, vid roten icke sällan nedtryckta. Vippan är

något långt äggrund, slutligen hopdragen; dess grenar äro talrika och

liksom de temligen långa smågrenarne vanligen slaka och m. e. m. vå-

giga. Småaxen äro merendels mörkvioletta, endast stundom (i skugga)

blek- eller halmgula. Blomman är enskalig eller nästan enskalig; ska-

let bär mest nedom midten en vanligen längre och vridet-knäkrökt,

sällan kortare och rak borst, men hvilken stundom alldeles saknas.

Växer på fuktiga ängar, barare stränder, sandiga betesmarker, i

något våta eller muUrika gropar och springor på berg o. a. (allm.). —
Blommar mest i Juli; mognar i Juli, Aug. — Omvexlar med större

och mindre småax, med smalare och bredare, rikare och magrare vippa,

samt med bredare och smalare stråblad. På torrare eller mycket öppna

ställen blir hela gräset vanligen stadigt, vippan rak och kortgrenig. —
Utbr. Europas flesta länder; Island, Caucasien, Siberien.

Hundhvenen är en af de få dugliga foderväxter som trifvas på

sur mossjord. Den växer der stundom temligen tätt, och igenkännes

då redan på afstånd af den rödbruna färg den ger sin växplats (o:

Brunhven). Såväl denna som de två föregående arterna lerana en för

hästar, hornboskap och får passande föda (Wahlberg).

* Agrostis borealis Htn (A. rubra Wlilob. Fl. Lapp.) liknar teuiligen den

vanliga Hundhvenen, men iir i uUiiiiinhet kortare till nästan alla sina delar, med bre-

dare och plattare rotblad (likväl mcat smalare äu stråbladen). Vippan är ständigt öp-

pen, nästan pyramidlik, mager och stadig, gråbrun. Blomman har alltid eo krökt

ryggborst. — Växer i Lappland och norra Sverige (till Ångermanland). På fuktiga

och mera skyddade ställen blir den vanligen större (8 — 10 tum) med bredare och sträf-

vare vippa, på torra och öppna (såsom pä klippor i fjellen, der den är allmän) endast

3—6 tum med smalare och slätare vippa (o'- A. alpina Whlnb). — A. borealis * hyper-

borea Laest. växer i Torne-Lappmark.
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b. Apera PB. Skärmskal olika stora, det nedre kortast. Blom-

man något örtartad, med ett borstlikt ämne till en andra

blomma, tvåskalig; dess yttre skal tuklufvet i spetsen och

invid denna bärande en mycket lång, rak eller svagt vågig

borst.

4. Äkerhvenen
(Agrostis spica venti L.)

är ett- eller tuårig, har släta, icke sällan alnshöga eller högre strån

och stor och rik, utbredt-pyramidlik, blekgrön eller något violett, slut-

ligen brunaktig, innan blomningen lutande, sedan nästan upprat vippa

med slaka, talrika, upprepadt-tredelade, från de nedre lederna långa och

lutande grenar. Bloraborsten är 3 eller 4 gånger längreän skalet.

Bladen äro alla platta, sträfva.

Växer såsom ogräs bland säden (särdeles råg), på åkerrenar och

andra odlade ställen, allm. (men saknas i Lappland). — Blommar i

Juni eller Juli. — Har stundom smalare och stadigare, rödbrun vippa.

På Olands älvar blir den endast en eller annan tum hög, med smal,

gulaktig eller blekgrön vippa. Dereraot kan den på bördig mark bli

ända till 2 alnar. Arten oravexlar således mycket till storlek; vanligast

är den dock li— 2| fot. — Utbr. Europas flesta länder; Algerien,

Caucasien, Siberien.

Äkerhvenen blir på många ställen ett ganska besvärligt ogräs ge-

nom sin yranighet, som stundom är så stor att säden på hela åkrar

kan tyckas förvandlad till Akerhven. Fröen kunna, om de komma
djupt i jorden, ligga flera år inuan de gro, men utvecklas då så mycket

bättre, isynnerhet under våta somrar eller på sura och illa dikade åkrar.

Sådana ser man ofta, i Juli, Aug., klädda med en rik och böljande växt-

lighet af Akerhven, i hvars yppiga, långgreniga och långborstiga, brun-

aktigt glänsande vippor vinden leker (o: Vindhven; Spica venti ^
vindax). Så länge gräset är ungt, ätes det af kreaturen, men sedan

ratas det, så att det kan växa frodigt på trädesåkrar utan att kreatur,

som gå der, röra det. Denna art är således icke så begärlig som de

andra, hvilka utgöra ett fint och smakligt foder för större och mindre

boskap. — Strået kan nyttjas till piprensare, hatt- och mattflätning,

och med vippan kan man färga ylle gulgrönt. Gräset kallas också

blott Hven, i Upland Kiösa (Akerkiösa).

* Bly tts-gräset eller Sötgräset (Blyttia suaveoleiis Fr.) står temligen nära

Hvenslägtet, men har bl. a. l-ståndrade blommor med mera örtartadt, endast upptill

hinnaktigt, yttre krönika), som har en lileu, uddlik borst strax under spetsen. Del är

ett stort, vackert och, särdeles i torrt tillstånd, välluklande (nästan som Vårbrodden)
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gräs meJ 1

—

'* aluar höga strän, 5— G linier bredrt blad och 5— 10 tum liiug, blekgrön,

slak, ensidigt-iilhredd, lutande vippa. Växer i Ilassele socken i Helsingland.

7. PANICE/f.

(Hirsgräs).

Småaxen i ax eller axlikt sammatisatt vippa, hoptryckta från ryg-

gen, 2-blommiga, men den undre blomman mindre utvecklad, könlös

eller endast stäudrad. Nedre skärmskalet mindre eller mycket litet,

stundom 0. Stift långa och utstickande de pensellika märkena vid den

alltid slutna blommans spets.

99. Seiaria PB.

Småax med ett svepe af borstlika smågrenar. Skärmskalen udd-

eller borstlösa, det nedre mycket mindre än det andra. Den undre

blomman bildad af 1— 2 hinnartade skal, borstlös. Kronskal nästan

broskartade. — Småaxen i nästan Irind, axlik vippa.

1. Grönhirsen eller Ravelhirsen
(Setaria viridis PB. — Panicuiii viride L).

Ett ettårigt, ljusgrönt gräs med 5—10 tum höga, vanligen något

tuvade (nederst rödaktiga) strån, mjuka och sträfva, 2—3 linier breda

blad och grönt eller något brunaktigt, tätt, omkring 1— 1^- tum långt

ax. Svepeborsten äro mest mycket längre än småaxen, besatta med

uppstående småborst. Bladsnärpet bildar en hårkant.

Växer mest på odlade, torra, isynnerhet sandiga, marker, men

också på backar o. d. i södra och medlersta Sverige, men i det sed-

nare endast spridd eller sällsynt. — Blommar i (Juni) Juli (Ang.). —
XJtbr. nästan hela Europa; Algerieu, Caucasien, Siberien.

Grönhirsen växte "vid Stenbrohults kyrka i Smolaud bland säden

brede vid vägarna", berättar Linnk i V. A. Handl. 1741, anmärkande

att "när fröen äro mogna hänga de vid kläderna, på dera som röra

gräset dermed". Montin fann den i Halland såsom ett förtretligt ogräs

särdeles i kryddgårdar (V. A. H. 1766). — Fröen ätas gerna af små-

foglar och äro passande att dermed bespisa sådana i bur.

* Setaria verticillata PB (Kranshirsen) liknar Grönhirsen, inen är större och

sträfvare; axet är nedtill glesat och svejjcborstcn äro kortare, deras snnåborat riktade

nedåt. Förekommer stundom i trädgårdar, sådd med andra frön.

30. Krhinochloa PB.

Småax utan svepe (i stället korta hår). Skärmskalen olikstora,

det nedre mindre än det andra, sora slutar i en borst eller udd. Den
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undre blomman 2-skalig, det nedre skalet (hos vår art) borstbärandc.

Krouskal släta och pflänsande (benhvita). — Småaxen i ensidiga, axlika

klasar, hvilka bilda en slaggs vippa.

I Höoshirsen
(Echinochlon mis galli l'B. — Paniciim cru» gitlii L.).

Ett mörkgrönt, ettårigt gräs med snedt-nppstående eller nästan

utbredda, släta, 5— 10(—20) tum långa strån, sträfva, snärplösa, icke

sällan något vågiga, blad och omkring 3 eller 4 tum lång, vanligen

något rödaktig vippa. Skärmskalen och den undre blommans nedre

skal äro kort styfhåriga; det sednares borst oravexlar längre och kor-

tare, till och med i samma vippa. Frukten är omkring liniestor.

Växer på odlade, helst sandiga, marker i Skåne, Halland och

Blekinge sälls., mest i Skåne. — Blommar i Juli, Aug. — Utbr. nä-

stan hela Europa; Algerien ända till Sahara, Canariöarne, N. Amerika,

Siberien, Caucasien o. a.

T.INNÉ anmärkte denna art under sin skånska resa enligt berättel-

sen om densamma sid. 312, der han dessutom bemärker att "Panicum

adhnereiis fl. suec. 54 (Setaria viridis) bör skiljas i genere från Pani-

cis". — Fröen äro särdeles mjölrika.

»t. nigitaria FB.

Småax utan svepe och borst. Skärmskalen mycket olikstora, det

nedre ganska litet eller icke sällan omärkligt. Den undre blomman

1-skalig. — Småaxen vanligen parvisa och kort skaftade, särdeles det

ena, bildande ensidiga ax, hvilka äro nästan fingerlikt samlade.

1. Fingerhirsen
(Digitaria huinifusa P. — Panicum sanguitiaie L.).

Ett vanligen nedtryckt eller utbredt gräs med tuvade, släta, 5—

6

(— 10) tum långa, mest röda strån, brunaktiga, omkring 3 tum eller

längre ax och nästan lansettlika, icke sällan, isynnerhet äldre, något

rödaktiga blad (o: Bladhirs). Blad och slidor äro glatta (endast vid

de sednares mynning sitter stundom ett hårknippe). Axen äro 3—5-

visa, tumslånga, jeranbreda; småaxen äggrunda, småludna, icke liniestora.

De tvåkönade blommornas kronskal äro glatta och glänsande.

Växer på sandiga åkrar och betesmarker i Skåne, Halland och

Blekinge, mest i Skåne och södra Halland. — Blommar i Juli, Aug.

— Utbr. medlersta Europa, sydligaste Skandinavien, England. Italien,

Ungern, Siebenbiirgen, södra och medlersta Ryssland, Caucasien, Algerien.
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OsBECK fann först Fingerhirsen på åkrar vid Haselöf i HaUaa4,

fråu hvilket ställe Linnk upptager den i bihanget till sin Fauna Sue-

cica (1761). MoNTiN anmärkte den också i Halland, i Söndrums prost-

gårds trädgård (V. A. H. 1766). — Fröen äro små men mjölrika och

smakliga.

* Digitaria ciliaris Koel. liknar den föregående arten, men har långt håriga

blad och siidor m. ni. Förekommer slundom i trädgårdar (Skåne). Fuuneu af Baron

Gyllenstjerna (Fr. Bot. Not. 1 8411).

S. PHALARIDE.fi

(Flengräs).

Småaxen i vippa eller klase, hoptryckta frän sidorna, 1-bloramiga

och med två nedre mycket outvecklade eller endast ståndrade blommor.

Skärmskalen nästan lika stora eller det nedre mindre. Märkena tråd-

eller fjäderlika, utstickande ur den alltid slutna blommans spets.

'.i'i. Hiefochloa Gm.

Småax 3-blommiga; alla blommorna tväskaliga; midtbloraman två-^

könad, 2-ståndrad och borstlös, sidoblommorna enkönade, 3-ståndrade,

med eller utan borst. Skärmskalen nästan lika stora. Märken trindt-

fjäderlika.

1. Myskgräset
(Hierochloa borealis R. S. — Holcus odoratus L.).

Ett mångårigt, välluktande, gulgrönt, glatt gräs med krypande och

grenig rotstock, uppräta, omkring fotshöga, släta, långt slidade, endast

nedtill (en—)tvåledade strån och upprat, öppen (nästan pyramidlik)

vippa med glänsande-hvitgröna, slutligen -brunaktiga och något violetta,

omkring 2 liniers småax. Rotstocken alstrar skott, hvilkas blad äro

omkring 3—5 tum långa, slaka, spetsadt-jemnbreda, nästan platta, sträf-

bräddade; gamla och vissnade, mycket långa skottblad qvarsitta dessutom

vanligen talrikt. Stråbladen (vanligen 2) äro ganska korta, men deras

siidor så långa att de täcka strået utom upptill. Vippan är 1—

2

tum lång: dess grenar äro parvisa, borstsraala, de nedre ^— 1 tum

långa, smågrenarne vanligen krusiga. Småaxen äro samlade mot gre-

uarnes spets, bredt-äggrunda; skärraskalen spetsadt båtlika med nästan

trind rygg, upptill hinnaktiga, omkring lika långa som sidoblommorna.

Sidoblommorna äro omkring dubbelt större än midtblomman; de yttre

kronskalen småhåriga och hårkantade, borstlösa eller sidoblommornas

stundom med en mycket kort borst i spetsen.



Växer på mullrikare kärr- eller strandängar eller bland buskar. —
Blommar i Maj eller Juni; mognar i Juni, Juli. — Småaxen omvexla

stundom dels nästan endast liniestora, dels mycket större, med långa

skärmskal.

Redan gräsets namn antyder den egenskap, som mest utmärker

det, nemligen den, isynnerhet i torrt tillstånd, starka och behagliga,

nästan raysklika lukt, för hvilken det också kallats Lukttåtel. På

somliga orter (Vestergötl.) skall det kallas Mariegräs, saramandr.

Majgräs (o: Gramen Mariae Borussorura Loes.), eller stundom Amur.

Det luktar mycket likt Myskan (Asperula odorata) och användes också,

isynnerhet på landet, såsom denna. Det är ett mera nordiskt gräs och

tillhör hela Skandinavien, norra Tyskland, Holland och norra Belgien,

norra Skottland, Island. F. ö. växer det i Böhmen, Ungern och Sieben-

biirgen, i hela Ryssland, och är anmärkt i Caucasien, Siberien och det

nordligare Amerika. — Kreaturen äta gerna Myskgräsct och det saknar

icke värde såsom betesgräs.

* Hierochloa alpina R. S. liknar temligen det vanliga Myskgräset, men har

merendels lägre, nästan alldeles slidtäekta strån, mycket smalare rotblad och smal (slu-

ten), högst tumsläng vippa. Dessutom äro skärmskalen längre (nära 3 liuier) och sma-

lare och de båda nedre blommorna bära en lång och knäkrökt ryggborst (denna är nära

dubbelt längre än småaxen, hvilka äro större än hos den vanliga arten). — Växer en-

dast i Torue-Lappmark (Karesuando, Torne-träsk). — Upptäckt af Liljeblad 1788 på

fjellet Kärpile vid Torne-träsk (han upptog den i Vet. Ak. Plandl. för 1793 såsom .4ira

alpiua).

33. Antlto^antliuni L.

Småax 3-blommiga; raidtblomman 2-skalig, tvåkönad och 2-stån-

drad, borstlös; sidoblommorna 1-skaliga, könlösa, med ryggborst. Skärm-

skalen olika stora. Märkena spetsadt-trådlika, långa, upptill tätt små-

håriga och bugtkrökta.

1. Vårbrodden
(Anthoxanthum odoratum L.).

Ett mångårigt, nästan glatt, ljusgrönt och mjukt, isynnerhet torrt

välluktande gräs med tuvade strån och blad samt ax- eller klaslik,

glänsande, blekgrön eller rödaktig, slutligen gulglänsande vippa. Stråen

äro uppräta eller nedtill knäkrökta, något striramiga, upptill tagelsmala;

vid blomningen äro de vanligen endast 5—8 tum höga, men bli sedan

längre (stundom ända till nära alnshöga). Bladen äro platta, till stör-

sta delen lansettlikt-jemnbreda och spetsade, omkring lA linie breda,

endast stråbladen bredt-syllika och korta; de bli snart gulaktiga. Sli-

dorna äro fårade (de nedre icke sällan småhåriga), med hvitaktigt hår-
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kantad mynning; snärpet teraligen utdraget och v.mligen sargadt. Vip-

pan är omkring 1 eller 2 tum lång, tämligen tät, stundom större och

delvis gles, merendels smalare nedtill. Småaxen äro lansettlikt-syllika,

3—4 linier långa. Skärmskalen hinnartade, grönt-brednerviga, kölade,

Xiddspetsade, glatta eller småhåriga, det nedre dubbelt kortare än det

andra, som är nästan dubbelt längre än sidoblommorna, hvilka åter äro

dubbelt längre än midtblomman. Den sednares skal äro hinnaktiga,

kullriga, trubbiga; det yttre äggrundt-båtlikt, grönaktigt, dubbelt bre-

dare än och omslutande det inre hvita och mycket tunna. Sidoblom-

skalen äro aflånga, trubbiga, bruna och långt tilltryckt-håriga; det enas

boi^st längre, starkare (knäkrökt) och utgående vid skalets bas, det an-

dras kortare och utgående nära spetsen.

Växer på torra ängar och betesmarker, på skogs- och bergsbackar,

i mullrikare skogar och lundar, allm. —
- Blommar i Maj, Juni; mog-

nar vid midsommartiden. — Oravexlar med bredare och smalare blad,

tätare och glesare vippa m. m. — Utbr. hela Europa; Algerien, Cau-

casien, Siberien, Grönland, Island, Canariöarne. På Sicilien blommar

den redan i Mars.

Också Vårbrodden är ett luktgräs. Den luktar nästan som Me-

lilot eller Tonkaböna. Behagligast är lukten då gräset står i blomma

och den bibehåller sig bäst om det skördas vid den tiden. Eotens

lukt är så stark att den blir nästan obehaglig. — Vårbrodden, stun-

dom kallad Hasselbrodd, är det tidigaste bland våra vanligare gräs,

ett vårgräs, som med sina ax antyder den utvecklade våren. Den lem-

nar således ett ganska tidigt bete. Den har sÖtaktig smak och krea-

turen äta (len gerna ung och tycka också om lukten på det torra grä-

set, sä att de hellre äta det hö, hvari Vårbrodd ingår, än annat. Det

är egentligen detta gräs, som ger isynnerhet nyss slaget hö dess be-

hagliga lukt. — Pulveriserade roten (rotstocken) har ibland använts

till att blanda l)land snus.

34. Phalaris L.

(Digraphis Trin.).

Småax borstlösa, 1-blommiga eller egentligen 3-bloraraiga, men

blott den medlersta blomman utvecklad, 2-skalig och 3-ståndrad; sido-

blommorna bilda endast två små och tunna, pensellikt-båriga fjäll.

Skärmskalen lika stora. Märkena trådlika.

1. FleneD, Rörflenen
(Phalaris arunriinareA Ii.).

Ett mångårigt, blågrönt och styft, vanligen 2—3 alnar högt, nå-

got rörlikt gräs med omkring 10 tum långa, temligen breda, nästan
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skärande blad och stor, hvitgröii eller vanligen något, blekröd, öppen,

slutligen hopdragen vippa. Rotstocken kryper och utvecklar långa,

fjälliga skott. Stråen äro sliita, raka och stadiga; bladslidorna stora,

snarpena långa och spetsiga. Vippgrenarne äro sträfva, de nedersta

mest parvisa, med något ensidigt (nästan som hos Hundäxingen) gytt-

rade (oliksidiga) småax. Skärmakalen äro kölade, spetsade, vanligen

rödaktiga med 3 gröna nerver. Blomskalen kölade, glänsande-släta,

kortare än skärmskalen.

Växer på sötvattens-stränder, allm. — Blommar bäst i Juli; mog-

nar i Ang. — Förekommer standom (Jemtland) med hvitrandiga blad

(Arundo colorata Ait.), hvilken varietet icke sällan odlas till prydnad

under namnet Band- eller Rand gräs. — Utbr. Europa nndant. Ita-

liens öar, Grekland, Turkiet; Caucasien, Siberien, N. Amerika.

Flenen är ett bland våra större gräs, med starka och sega, nä-

stan rörlika, strån, hvadan benämningen Rörflen (i sydligaste Sverige

lärer gräset kallas Fläck, i det vestra Rörflock). Stråen äro an-

vändbara till taktäckning och varaktigare än halm. Kreaturen äta gräset

medan det är ungt; sedan blir det för hårdt. Till foder bordet der-

före slås åtminstone ett par gånger på sommaren. På våt och sandig

mark, såsom på magra stränder och strandängar, kan Flenen lämpligen

odlas.

0. ALOPECURE/E
(KafleKras).

Småaxen i axvippa, lioptryckta från sidorna, 1-blommiga, med

eller utan ämne (borstlikt) till en andra blomma. Skärmskalen lika

•tora. Märkena långa, håriija, utstickande ur den alltid slutna blom-

mans spets.

35. Plileaim L.

Skärmskal nära dubbelt eller mera längre än den 2-skaliga blom-

man, plaltadt-kölade, med en vanligen kort borst eller udd i spetsen

(småaxen derigenora tvåuddiga). Kronskal hinnaktiga, borstlösa. Stift

medelstora eller korta, märken mycket långa. — Styfva, sträfaxiga gräs.

1. ÅDgskampeD
(Phleum pratefNe L.)

är ett mångårigt, vanligen alnshögt eller högre gräs med strimmiga

och glatta, merendels uppräta strån, trånga slidor och grönt, icke sällan

2—3 tum långt, trubbigt, tätt och trindt (cylindriskt) ax. Bladen äro

rent gröna, omkring 2 linier breda. Skärraskalens spets tvärhuggen,



524

borsten vanligen kortare än skalet, men stundom nära lika lång; kölen

glest borsthårig. Yttre kronskalet 5-nervigt, dess spets bredt tvärhuggen,

nästan uddigt småtandad.

Växer på ängar och betesmarker, åkerrenar, vid vägar o. a. all-

män. Odlas dessutom mycket som foderväxt under namnet Ti mot ej. —
Blommar i Juni eller Juli; mognar i Aug., Sept. — På hård och ma-

ger eller mycket torr mark blir gräset lägre och mera gråaktigt, med
dubbelt kortare (stundom mycket kort, nästan äggrundt) ax. På dylik

mark blir strået icke sällan löklikt-utsvälldt vid roten (o: Phleum nodo-

9um L.). — Utbr. Europa, Algerien, Caucasien, Siberien, N. Amerika,

Island.

Ängskampen, som icke är ovanlig på bördigare ängar, är bland

våra mera allmänt bekanta gräs, och intet har väl såsom foderväxt

vunnit en sådan ryktbarhet som detta. Timothy Hanson, en landtman

i Förenta Staterna (New- York), var den första som egentligen odlade

detta gräs sedan det länge varit kändt såsom ett godt vildt ängsgräs.

Han utdelade också frön ät sina vänner, hvilka gjorde det kändt un-

der namnet Timotej-gräs. Engelsmannen Wych förde (1763) frön till

England och det blef der snart värderadt såsom både lätt att odla och

utmärkt smakligt för boskapen (isynnerhet hästar) både grönt och torrt.

För att försöka det hos oss och utröna hvad som egentligen menades

med det beprisade "Timothy-Grass", skaffade sig B. Bergius frön af

detsamma från England och sådde dem (1765). De kommo upp, plan-

torna gingo till och blommade och, säger Bergius, "jag kan icke neka,

at jag ju vardt nog flat, då jag af blorauingsdelarne blef varse, at

detta så mycket utropade gräs intet annat var, än vårt allmänna Phleurii

pratense, som vi på svenska kalla Angkampe".

Både för den betydliga foderraassa den lemnar, som för den lätta

frösamlingen, har Timotejen blifvit hos oss allmännare odlad än något

annat gräs. Den går bra på de flesta jordmoner och lägen, men bäst

på något lågläudta ängar med fet torfgrund, der ingen bottensyra fin-

nes. Det är ett ganska gifvande, närande och för all större boskap

passande liögräs, men bör slås tidigt, innan det börjar gå i ax, eme-

dan det annars blir styft och mindre begärligt för kreaturen. Till bete

är det mindre passande. Till höskörd sås fröen bäst tillsamman med

Rödklöver. (Wahlberg). — Dir. Stenberg har iakttagit att Timotejens

rötter, i lösare mark, uppnå 1| eller 2 alnars längd.

* Fjellkampen (Phleum alpiiiuni L.) liknar den vanliga Ängskampen, men är

mindre och har bredare, mer violett ax. Det öfversta, helt korta, bladels slida iir upp-

blåst. Skärmborsten iiro nästan lika långa som skalen (I linie eller mera). Äset om-
vexlar mellan nästan cylindriskt och tumslåugt (eller längre) och nästan klotrundt.

Växer allmän i fjellen, men också i åtskilliga Norrlands skogstrakter, i Dalarne och
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Verniland (och pä ett ställe i Vestuianlaod). Bloiniuar i Juli. Ar en bland rhcneaa

foderväxter.

2. Backkampen
(Phieum Boehraeri Wib. — Phalaris phleuides L.)

ar ett mångårigt, mest 10 eller 15 tura högt, glatt och teraligen grå-

grönt gräs. Stråen äro vanligen tuvade, glänsande, svagt stxiramiga,

icke sällan rödaktiga. Bladen korta, med temligeu trånga slidor; snar-

pena tvärhuggna och korta. Axet är smalt, särdeles i ändarne eller

upptill, blekgrönt eller något violett, vanligen 2—3 tum långt, ra. e.

m. grenigt, ehuru grenarne sällan synas om icke axet böjes. Skärm-

skalen äro nästan glatta, tvärt-uddspetsade. Yttre kronskalet är 3-ner-

vigt, dess spets smal och helbräddad; då blommorna, såsom stundom

bänder med somliga, bilda groknopp, utväxer det icke sällan mycket

större och nästan hornlikt.

Växer på torra, helst sandiga eller grusiga backar och gärden, på

torra ängar och betesmarker, i södra och medlersta Sverige. — Blom-

mar i Juni eller Juli; mognar i Aug. — Utbr. alla europeiska länder

utom Holland, Skottland, Irland, Portugal, Sicilien, Sardinien; Cauca-

sien, Siberien.

Linné räknade Backkampen till slägtet Phalaris (o: RoUflen)

och säger om densamma att den står liksom midt emellan närande

slägte samt Phieum och Alopecurus, ehuru den alldeles liknar Phieum

om icke axet vid tryckning visade sig vara en vippa o. s. v.

3. Sandkampen
(Phieum arenarium L.)

är ettårig, med vanligen endast 3—5 (stundom 5—8) tum höga, glatta

strån, hvilka icke sällan äro flera från en rot. Bladen äro icke tums-

långa, men liniebreda; de öfres slidor mycket uppblåsta. Axet är van-

ligen knappt tumslångt, smalare nedtill, stundom nästan oravändt-ägg-

rundt, vid blomningen ljusgrönt, men gulnar snart liksom hela gräset.

Skärmskalen äro jemnt spetsade, spetsiga, hårryggade. Yttre kronskalet

är 5-nervigt, med tvär, småtandad spets. Stiften äro mycket korta.

Växer på sandslätter och sandiga hafsstränder i Skåne, Bohuslän,

på Oland och Gotland (sälls. eller temligen sälls.). — Blommar i Maj,

Juni och borttorkar sedan snart. — Utbr. Europa, Algerien.

Under sin skånska resa (1749) fann Linné detta gräs på sanden

vid Vidtsköfle, hvilket var första gången detsamma tagits i Sverige

(Sk.-lles. 109). I hans Flora Suecica upptages det endast som skånskt.

Enligt Fries' Botan. Utflygter upptäcktes Sandkam.pen som svensk (på
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Öland) al D:r Wahlbom, provineialläkare i Calmar-län och eu LiuaéB

lärjunge.

3®. j%lupeeut*UK L.

Skärraskal omkring lika långa som den 1-skaliga blomman, plat-

tadt-kölade, utan borst eller udd, m. e. m. hopväxta nedtill. Kron-

skalet hinuaktigt, dubbelviket (och kanterna m. e. m. hopväxta nedtill),

med en nära basen utgående kölborst. Stift långa eller temligen långa;

märken långa. — Mjuka och mjukaxiga gräs.

1. Ångskaflen
(Aiupecuras pratensis L.)

är ett mångårigt, merendels temligen stort och bladrikt gräs med upp-

räta eller nederst kuäkrökia, släta, mest omkring 1^ aln höga eller

högre strån och 2—3 tum långt, alldeles trindt (cylindriskt), trubbigt

vippax. Rotstocken är kort och utvecklar vanligen korta bladskott.

Bladen äro omkring 3 linier breda, ha sträfva kanter och trubbigt

snärp; den öfversta slidan uppblåst vid midten. Axet är blekgrönt

eller m. e. m. violett, genom de håriga blomskalen mjukludet. Skärm-

skalen äro omkring 2 linier långa, obetydligt kortare än kronskalet, på

ryggnerven långt hvithåriga, spetsiga, hopväxta till nedom midten (|).

Kronskalet är 4-nervigt; den 5:e nerven (ryggnerven) bildar borsten,

som merendels är omkring dubbelt längre än skalet och nästan rak,

endast vid midten något krökt.

Växer på fuktiga eller sänka, helst bördigare, ängar och marker,

allmän. — Blommar i Maj, Juni; mognar i Juli. — På sandig mark

blir rotstocken nästan krypande. Blornborsten omvexlar längre och kor-

tare, liksom hela axet, hvilket pä torrare, högre ställen blir glattare

och långborstigare. — Utbr. hela Europa; Algerien, Caucasien, Siberien.

På lågländta ställen utgör Ångskaflen mångenstädes en väsentlig

del af gräsmarken. Den är ett bland våra bästa foderslag, både till

höskörd och bete, mjukt, saftigt och för kreaturen begärligt, och skulle

säkerligen odlas allmänt om icke den besvärliga frösamlingen och svåra

såningen lade hinder i vägen. Den är tidig och kan slås tvä gånger,

men ger ej sin fulla afkastning förr än efter tre år. Få grässlag ätas

begärligare af kreaturen än detta. Gräsmask skall aldrig angripa Ångs-

kaflen (emedan den är tidig och växer fort). Gräset bör helst odlas

på något sidländ, mullrik mark; det ger der rik afkastning och bibe-

håller sig länge. Det sås helst ensamt, höst eller vår. (Wahlbeeg).

Ångskaflen kallas stundom Råggräs. Också kan den, såsom då

den sås på torrlagd, bättre kärrmark, bilda så bördiga ängar att de
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likna rägäkrar. Dess rötter har Dir. Stenberg sett växa till 1-| eller

2 aluars längd.

Pä det östra och inedlersta Sveriges stränder bildar Aiigskafleu,

helst pä dyig eller lös, tidtals våtare raark, en underart, A. nigricans

Horn., sona utmärker sig med större och yppigare växt (den blir icke

sällan manshög), blåaktiga strån, blagröna, bredare blad, bredare och

tuera klul)blikt, ludiiare och slutligen svartnande ax (o: Svart k afle);

den har vanligen starkt krypande rotstock med långa bladskott och

blommorna äro mindre med kortare (mest innesluten) borst. — Svart-

kaflen är ett ändå ypperligare fodergräs än den vanliga Ängskaflen,

och på feta strandängar torde den som sådant vara det förnämsta. —
Först upptagen som svensk och närmare bestämd i Fries' JJovitier.

* A lopecu iiis ajfrestis L. (Akerkailenl :lr ettårig, vanligen oiiikriug fotshög

eller öJl^ot liöfjre, glatt, temligen spenslig, med 'J (eller 3) tum långt, men smalt, mer-

endels blå- eller rödaktigt ax. Skärm.-kaleu iijo stora, 21/2 linier långa, hopväxta till

u;irti raidten, niistan glatta, spetsiga, n.sgnt kortare iin k'roDskalet. Blomborsten är lång

och krökt. — Växer på leriga eller sandiga åkrar och gärden på Golland 'ooh Olaud);

annars endast på spridda punkter och mindre beständig, »åso.m vid Göiebon:, Stockholm,

Upsala (Ehrh.l. — Blommar i Jnni, Juli; mognar i Juli, .\ug. — .Swartz anmärkte

Akerkaflen på Oland och tecknade den i Svensk Botanik.

2. Kärtkaflen
(Aiupecurus genicuiatus L.)

är ett mångårigt, ra. e. m. blek- eller blågrönt, icke sällan något kry-

pande eller flytande gräs, som vanligen bildar temligen täta mattor.

Stråen äro mest 8—10 tum långa, knä- eller bågkrökta, så att axet

är ra. e. m. upprätt; de bli icke sällan greniga nedtill. Bladen äro

smala, stråbladen temligen korta; snärpet utdraget, trubbigt; slidorna

temligen vida. Axet är nära tumslångt eller längre, smalt som en

bönspenna, upptill något smalare. Skärmskalen äro trubbiga, obetydligt

sammanväxta, på ryggen långt håriga, endast linielånga. Kronskalet är

obetydligt kortare än skärraskalen; borsten något krökt.

Växer på kärrmarker och våta ängar, på sötvattensstränder invid

eller uti vattnet, i diken och vattengropar, allm. — Blommar bäst i

Juni, Juli, men också seduare. — Förekommer stundom (i Lappland,

på Olands älvar o. a.) helt liten, med nästan trådsmala blad. — Bil-

dar två underarter, hvilka ock upptagas som egna arter: A. genicu-

latus Sm., som har vanligen gråaktiga eller mörkvioletta ax, violetta

eller brunaktiga ståndarknappar och blomborsten omkring dubbelt längre

än skalet; A. fulvus Sm., som är mera nedtryckt och blåaktig samt

hai- mest grönt eller gröngult, vanligen mindre, ax, brandgula ståndar-

knappar och blomborsten icke eller obetydligt längre än skalet. Båda



528

äro nästan lika allmänna, men den sednare växer helst på mycket våta

ställen eller i vattnet.

Kärrkaflen är utbredd genom nästan hela Europa och bebor dess-

atora Algerien, Caucasien, Siberien, N. Amerika och Island. Den är

ett godt betesgräs.

10. SESLERIACE^,.

Småaxen i axlik vippa, hoptryckta från sidorna, 2(—5)-blommiga.

Skärmskalen nästan lika stora, kortare än blommorna. Märkena trådlika,

utstickande ur blommans spets.

39. Seslvria Sep.

Axets bas omsluten med hinnaktiga, äggrundt-lansettlika skärmar.

Skärmskal kölade, uddspetsiga. Kronskal binnaktiga, det nedre 5—7-

nervigt, tvärtrubbigt och (hos vår art) 3(—5)-uddigt, den raedlersta

udden borstlikt utdragen. Frukt hårig i spetsen.

1. Elfäxingen eller Elfgräset

(Sesleria coerulea Ård. — Cynosurus coeruleus L.).

Ett mångårigt, styft och blåaktigt gräs, som bildar låga, men

icke sällan vidsträckta tuvor. Bladen äro platta, trubbiga med udd,

sträfbräddade. Rotbladen talrika, smala och krökta; stråbladen endast

2 eller 3, bredare och helt korta; slidorna temligen långa, hela. Stråen

5—10 tum höga, sällan uppräta utan vanligen snedt nedtryckta, släta.

Axet är tätt, ägg- eller långrundt, nötstort, glänsande, vanligen mörkt-

blågrönt, stundom gulaktigt; skärmarne härkantade, 3—4. Småaxen

äro 2—3-bloramiga. Ständarknapparne nästan hvita.

Växer på magra ängar och betesmarker i raedlersta, östra och

delvis södra Sverige och i Jeratland; saknas således i södra och vestra

Skåne, i Halland, Bohuslän, nästan hela Norrland och i Lappland. —
Blommar i 'April eller Maj. — Utbr. nästan alla europeiska länder;

Island.

Detta tidiga gräs bildar vanligen vida kretsar eller ringar, hvilka

lätt falla i ögonen genom sin blåaktiga färg. Folktron tillskrifver dera

elfvor, som pä de ställen, der gräset växer, skulle hålla sina nattliga

ringdansar; ringarne benämnas derföre icke sällan elfdansar eller elf-

ringar. Redan Linné har (Olands-Resan sid. 66) lemnat förklaring

öfver orsaken till dessa mångenstädes med vidskeplig vördnad betraktade

ringar (så bör ingen trampa pä eller stiga öfver sådane), då han säger

att gräset "ifrån midten utvidgar sig på alla sidor, och ändtligen för-

svinner (utdör) midt uti, att således blifver en ring". Genom detta



529

sitt växsätt tränger Elfgräset smånigom undan andra gräs och örter;

roten skall t. o. ra. qväfva enar och andra buskar (L.), Med tiden blir

likväl det lediga rummet inom ringarne vanligen åter beväxt.

11. NARDE/E.

Småaxen axvisa och något (ensidigt) insänkta i den ledade axeln,

1-bloraraiga, utan skärraskal. Stift och märke 1 ; märket trådlikt och

mycket långt, småhårigt, uppstickande ur den alltid slutna blommans spets.

39* IVartStas L.

Kronskalen mycket olikstora, det yttre läderartadt, köladt, 3-ner-

vigt, smalt-syllikt och borstspetsadt. Frukten glatt.

1. Borstgräset
(Nardus stricta L.).

Ett mångårigt och tuvadt, ganska härdt och segt, glatt, något

gråaktigt gräs med nästan borstlika blad och strån och smalt, ensidigt,

upprätt ax, hvars axelspets är bar (utan småax) och borstlik. Stråen

äro 5—10 tum höga, uppräta, fårade och sträfva, nästan bladlösa (kort

1—2-bladiga); bladen nästan alla samlade vid roten i täta knippen

(skott) med gulaktiga slidor, sylspetsade. Småaxen, hvilka äro violett-

blågrå, stå ut under blomningen, men bli sedan tryckta till axeln.

Yttre kronskalet är sträft hårbräddadt.

Växer helst på magra, fuktiga skogsängar och betesraarker, i ha-

gar, på hedar. — Blommar i Juni eller Juli. — Utbr. nästan hela

Europa; Island, Caucasien, Siberien.

Borstgräset är ett i flera hänseenden egendomligt gräs, till sin

blombildning (inga skärraskal, 1 märke) så olikt alla våra andra gräs,

att det med skäl får bilda en särskild flock. Helt naturligt kommer

det derföre sist i gräsens ordning. För landtmannen är det mest bekant

såsom förtretligt derigenom att det slöar lian på samma gång det lik-

som gäckar dess hugg. Det ökar sig mycket och de torra stråen stå

ofta qvar hela året. Benämningen Borstgräs eller Ängsborst hän-

tyder på de hårda, borstaktiga stråen och bladen. Sammaledes också

de olika namn gräset erhåller i olika landsorter. Vanligast kallas det

Ängsborst (också Elgborst, Svinborst), men i Skåne Stålgräs,

annars i Götarike Stagg eller Pinnstagg; i Dalsland och Dalarne

heter det Finnskägg och Getskägg eller ock i somliga trakter och

i Norrland Håra, Hära (isl. hpera - gubbhår, gubbskägg); i Vester-

botten Lapphår.

Ny ma 71. Sv. Fanerng. II. «^^
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Gräsens ordning är en bland de allra artrikaste både i hela växt-

riket och inom vår Flora, hvilkeu äger 132 Gräs-arter. Inom samma

Flora finnas utom Gräsen endast två ordningar, hos hvilka artantalet

(odlade eller förvildade arter icke medräknade) går öfver 100, nemligen

Cyperacese (124) och Compositfe (151). Närmast dessa tre ordningar

komma Ciuciferee (72 arter), Caryophylleae (69), Papilionaceae (67),

Senticosse (62), Kanunculacese (57) och .Personatae (56). Under 50

men öfver 10 arter äga: Verticillatae (42 arter), Umbellatae (41), Or-

chideae (38), Salicineae (34), Potamogetonese (32), Juncaceae (29), Po-

lygonacese (28), Bicornes, Chenopodiaceae och Liliaceae (hvardera 23),

Asperifolioe (20), Gruinales (18), Violarieae och Primulaceae (hvardera

17), Stellatae (15), Saxifragese och Onograriete (hvardera 14), Campa-

nulacese (11). De öfriga ordningarna, hos hvilka artantalet icke når

öfver 10, innehålla tillsammans 244 arter.

Sammanräknas alla ordningarnas artantal, erhåller man summan

1473, hvilken således utgör det antal, hvartill vi f. n. kunna beräkna

våra Fanerogama Växter,
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Tillägg.

Sid. 331 tillägges vid Dybladet att Lindberg, efter vid Stock-

holm gjorda iakttagelser (Bot. Not. 1865), funnit Hydrocharis vara

sambyggare "ehuru hon kan misstagas för att vara tvåbyggare så ofta

som hanblommorna äro föga utvecklade eller möjligen felslagna". Han

har också anmärkt att blommorna "lukta ganska behagligt, nästan lika

dem hos Galia, ehuru finare".

Vid Lönnen (del. 1, sid. 248) kan tilläggas att trädets yngsta

grenar hysa en hvit mjölksaft, hvilken åtminstone på försommaren är

ymnig och rikligt utsipprar då en qvist e. d. brytes eller afskäres.
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Svenskt Namn-register.

Abrahanisrot 1: 361.

Aborrnate 2: 380.

Acklejan 1; 285.

Adonisörten 1: 271.

Agersilke 1: 293.

Aghen 2: 400.

Alanten 1: 20.

Åldern 2: 209.

Alen 2: 267.

Algräs 2: 53.

Almen 2: 207.

Almokke 2: 32.

Almykke 2: 32.

Alsike-klövem 2: 117.

^/s^erre 1: 208.

Altvörten 1: 355.

Alvarlök 2: 342.

Amur 2: 521.

Amurii 2: 505.

Andmaten, korsbladiga 2: 378,

knpiga 2: 378, mindre 2:

377, måogrotiga 2: 377.

Annboken 2: 235.

Ardacker 2: 136.

^,-reM 2: 269.

Arun 1: 150, 151.

Ariinörler 1: 150.

Asken 1: 143.

Aspen 2: 239.
^

Avenboken 2: 235.

Axaghen 2: 399.

Axing 2: 400.

Axkamman 2: 39.

AxprUan 1: 103.

Axtufjen 2: 369.

Backbrunncm, håriga 1: 317,

vauli^a 1: 320.

Backbiir 2: 71.

Backgyllen 1: 310.

Backhumle 1: 11.

Backkampen 2: 525.

Backkrasse 1: 342.

Backnackeln 1: 61.

Backnageln 1: 333.

Backröret 2: 509.

BacksöUin 2: 127.

Backtimjan 1: 133.

Backviolen 1: 381.

Backvippan 1: 273.

Backvippor 1: 272.

Bnckögan 1: 112.

Baldersbrå 1: 10.

Baldersbran 1: 16.

Balind 2: 291.

Balle:!sbro.l: 10.

Balsaminen, vilda 1: 350.

Balsampoppeln 2: 240.

Balsebro 1: 10.

Baudgräs 2: 523.

Bandlingen 2: 391.

Bandnaten 2: 385.

Bandpilen, engelska 2: 250,

gröna 2: 250, gula 2: 249,

hoUdudska 2: 250, vanliga

2: 249.

Bandtång 2: 392.

Bandvidet 2: 252.

Barbro 1: 10.

Barkenrot 1: 222.

Barrlind 2: 291.

Bartsch-örten 1: 172.

Basllind 1: 352.

Beckblonibter 1: 394.

BengelOrten 2: 179.

Bengräs 1: 93.

BenVed 1: 91, 209.

Benveden 1: 'JOH.

Ben välla 1: 100.

Berberis-busken 1: 290.

Bergalmen 2: 207.

Bergduk 2: 10.

Ber.gdunan 2: 34.

Bcrgjiblan 1: 3.

Bergfrylet 1: (28.

Bergklvvern 2: 1 22.

Bergl-noppar 2: 25.

Berglöken 2: 3 i 1

.

Bergmnnken 1: 100.

Bergmijntan 1: 135.

Bergnackein 1: 59.

Bergpirken 1: 374.

Bergprisan 1: 165.

Bergröret 2: 509.

Bergsgröet 2: 478.

Bergsilja 1: 219.

Bergsskrabban 1: 199.

Bergsloken 2: 490.

Bergsnäbban 1: 359.

Bergssyran 2: 1 93.

Bergsstarren 2: 424.

Bergviolen 1: 381.

Besksötan 1: 153.

Beskäplen 2: 42.

Betesgröet 2: 479.

Binkslägtet 1: 31.

Bitterblad 2: 198.

Bitterknoppen 2: 25.

Bilterknäan 2: 198.

Bitterkrassen 1: 341.

Bittermjölkan 1: 60.

Björken, vanliga 2: 271, Or-

näs- 2: 272.

Björnbrodd 2: 359.

Björnbär 2: 57, 63.

Björnbärsbusken , kantstam-

misa 2: 00, körtlade 2:

61 ; lund- 2: 00.

Björnflokan 1: 220.

Björnhallon 2: 03.

Björnhallonet, hasselbladiga

2: 59, smalbladiga 2: 58,

veckbladiga 2: 57.

Björnklor 2: 111.

Björnloka 1: 49, 217.

Björupipa 1: 210.

Björnramar 1: T2{\.

Bjöi-nstut 1: 217.

Bladvass 2: 507.

Bladvickern 2: H4.
Blekknäan 2: 197.

Blekstarren 2: 418.

Blekväplingen 2: 117.

Blidnässlan 2: 214.

Blindnässla 1: 121.

Blinkan 1: 188.

Blodgräs 1: 7.

Blodi-ot 2: 80.

Blodrotsörten 2: 79.

Blodstilla 2: 80.

Blodtoppen 2: 93.
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Blodyxnet 2: 315.

Blomvassen 2: 350.

Blyttsgräset 2: 517.

Blåbinka 1: (')!».

Bläbollar 1: 199.

Blåbär 2: 153.

Blåhärsbusken 2: 1 53.

Blåhärspilen 2: 'i^'2.

Blåelden 1: 107.

Blågullet 1: 140.

Blnhallon-husken 2: 03.

Blåhattar 1: 39.

Blåklinten 1: 39.

Blåklätten 1: 39.

BlåkuDter 1: 107.

Blåljuset 1: 140.

Blålock 1: 279.

Blaniadra 1: 80.

Blåiminke 1: 100.

Blåmåltan 2: 21(5.

Blåriset 2: 103.

Blåsippan I: 277.

BlåsHövern 2: 124.

Blåsstarren 2: 413.

Blästarr 2: 431.

Blåsugor 1: 116.

Blåsörten, lilla 1: 185, mellan-

l: 185, vanliga 1: 184.

Blåtistel 1: 107.

Blåtryet 1: 92.

Blåtåfjen 2: 3(11.

Blåtåteln 2: 489.

Blåvera 1: 279.

Bläves 1: 279.

Blåvivan 1: 191.

Blävisil 1: 379.

Blacken 2: 380.

Bläckern 1: 139.

Blärer 1: 396.

Bockblad 2: 3'j7, 348.

Bockflfi^k 2: 22.

Bockrot 1: 233.

Bockskäirp 1: 65.

Boken 2: 228.

Bollblomstret 1: 284.

Bolmörten 1: 152.

Bom ullstistel 1: 42.

Bomullsträdet, svenska 2: 242

Bonässlan 1: 1 28.

Borrar 1: 41.

Borstgräset 2: .")29.

Borststarren 2: 4'i9.

Borstsäven 2: 406.

Borsttisteln 1: 4 i.

Borsttåteln 2: 503.

Bosugan 1: 1 29.

Bosört 1: 154.

Bottentådan 2: 492.

Boörten 1: 7.

Brake 2: 53.

Brakved 2: 8.

Brakveden 2: 7.

Brambär 2: 56.

Brandspiran 1: 1 78.

Braxengräs 1: 314.

Brays-örten 1: 309.

Bredbladcymheln 2: 305.

Bredhladklockan 1: 96.

Bredhladyxnet 2: 315.

Bredkabhen 2: 393.

Brinkbär 2; 56.

Britnkrislan 1: 28.

Brombär 2: 5().j]

Broskbräckan 2: 10.

Brudborslar i: 44.

Brudbröd 2: 54.

Brudgran 2: 319.

Brudsporren 2: 319.

Brunaghen 2: 401.

Bruiihven 2: 516.

Brunhvenen 2: 515.

Brunkidlan 2: 323.

Bruiikäinpar 1: 202.

Brunnäbhnn 1: 362.

Brunskäror 1: 1.

Brunslolle 2: .'»23.

Bruntugen 2: 3()6.

Brunväplingen 2: 125.

Brunörte», vauliga 1: 120.

Biågon 2: 8.

Briicksläglet 2: 10.

Brädspelsblonima 2: 334.

Briigon 2: 8.

Brändstarren 2: 419.

Brännbär 2: 56.

Brännässlan 2: 212.

Rräsnior 1: 312.

Brösttobak 1: 34.

BuUblonister 1: 284.

Bunarot 1: 231.

Buskbindan 2: 195.

Buskmåran 1: 84.

Buskvicker 2: 145.

Buskvickern 2: 141.

Buskvioler 1: 384.

Bu.cbn It ins-starren 2: 428.

Bymällan 2: 217.

Byttegräs 2: 53.

Bägtågen 2: 371.

BStstnanshattar 1: 39.

Bäckbloinma 1: 284.

Bäckbräckan 2: 1 8.

Bäckbräsman 1: 314.

Bäckgröiian 1: 163.

Buckkrcsseii 1: 314.

Bäcklilja 2: 328.

Bäckprisan 1: 1 63.

Bävegräs 2: 477.

Bäverbär 2: 05.

Bäverhärsorten 2: 64.

Bök 2: 228.

Böijon 2: 153.

Carlsspiran 1: 175.

Cichoria 1: 70.

Cypergråset 2: 398.

Cypress, vild 2: 180.

Daggkåpan 2: 95.

Daggkåpor 2: 96.

Daggpilen 2: 246, spetsbla-

diga 2: 247.

Daggskålar 2: 96.

Daggörten långbladiga 1: 388,
rundbladiga 1: 388.

Daggörter 1: 387.

Dailadockor 1: 285.

Ikimspelsblomman 2: 334.

Dansk Ingefära 2: 373.

Darr 2: 477.

Darrgräset 2: 476.

Degbär 2: 7.

Desmansknopp 2: 326.

Desmanskvoppen 1: 247.

Desmeros 1; 357.

Dillen 1: T>'2.

Distron 2: 5.

Divelbast 2: 205.

Dodra 1: 327.

Dostan 1: 133.

Drabinda 1: 103.

Drakblouislägtet 1: 130.

Dufkullan 1: 193.

Dufkal 1: 307.

DufUrisen 2: I 47.

Dufägg 1: 396.

Dundnrlök 2: 24.

Dunmänner 2: 394.

Dunstockar 2: 394.

Dunörter 2: 31.

Dvergbjörken 2: 276.

Dvergtågen 2: 369.

Dybladet 2: 330.

Dyborren 2: 331.

Dynaskräppa 2: 185.

Dyprisan 1: 164.

Dystarren 2: 420.

Dytågen 2: 367.

Dyörten 1: 171.

Dåde 1: 327.

Dånslägtet 1: 124.

Dnrlin 1: 327.

Dårrepen 2: 462.

Däsmegräs 1: 20.

Dora, böre 1: 327.

Eglantyr 2: 86.

Eken 2: 231 , sommar- 2: 231,

vinter- 2: 232.

Eknas 1: 206.

Ekorrbär 2: 349.

Elensörten 1: 26.

Elfgräset 2: 528.

Elfäxingen 2: 528.
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Elgborst 2: 521».

p]lfrgräs 2: 5il

Elgrams 2: TJ.

Khjövten 2: Ö2.

Elm 2: i.-),-).

Eliiatriid 1: 74.

AVf» 2: 1\S8.

Engellorn 2: SC).

E?igelu7-len, vanliga 1: 21 (i.

Erkeenrjelörten 1: 21 i.

Eiparsctlen 2: I ii).

PJlerneller 1: 22.

Etterinisslan 2: 213.

Etterört 1: 12.

FiicMbhmstret 2: 29.

Fackelros 2: 29.

Fu(jer<ji\iget 2: 487.

Faicningsbloninia 1: 276.

Eallblonister 1: 2<)2.

Fallbär 2: 50.

Fansögon 1: III.

Fattigmans peppar 1: 341,

örongått 2: 410.

Faxe 2: 475.

Fetgräs 1: 407.

Fetguninia 2: '22.

Fetknoi^jien 2: 26.

Fetknoppsliigtet 2: 23.

Fet rot 1: 10(1.

Fettistel 1: 50.

Fetörten, håriga 1: 1S7, van-

liga 1: 18(i.

Fetö>tsläKtet 1: lS(j.

Fibler 1: 09.

Fingerborgsörfeii 1: 1 59.

Fingerliirsen 2: 519.

Fbigerstnrren 2: 420.

Fhigerörten, Iapj)ska 2: 70,

norska 2: 75, reviga 2: 7(),

silfver- 2: 77, vår- 2: 78.

Finnbär 2: 200.

Finsk Rönn 2: 47.

Finnskä-g 2: 529.

Fioringräs 2: 515.

Fiskmålla 2: 220.

Fiskögon 1: 111.

Fjellbinkan 1: 31.

Fjellbräsman 1: 317.

Fjellbär 1: 159.

Fjelldunan 2: 36.

Fjellglixen 1: 318.

Fjellgröet 2: 480.

Fjellkampen 2: 524.

Fjellkreplingen 2: 104.

Fjellkåpan 2: 90.

Fjelljungen 2: 103.

Fjellnackiln 1: 60.

Fjellnngeln 1: 335.

Fjcllnojjpan 1: 24.

Fjellprisan 1: 167.

Fjellrapa-repe 2: 277.

Fjellroseii, l;ip|)bka 2: 165.

Fjellruinn 1: 282.

Fjellskråpen 1: 30.

Fjellskäran 1: 48.

Fjellsyran 2: 194.

Fjelltadan 2: 493.

Fjelhå/eln 2: 49 4.

l'jeUrickan 2: 130.

Fjellvipjmn 2: 8 4.

Fjellviolen 1: 385.

Fjundiinau 2: 34.

Fjädergräset 2: 50 4.

FiiiUnarv-slätclet 1: 428.

Kjallrolen 1:^ 182.

Fjällort 1: 183.

Fjärvan 1: 113.

Ftaskstarren 2: 414.

Flafmgen 2: 403.

Fleneu 2: 522.

Fieiiöit 1: 387.

FU-norfcn 1: 158.

FlikmälUm 2: 222.

Fliknäbhnn 1: 303.

hlocknackeln 1: 57.

Floksörten 1: 37.

Flotagväset 2: 396.

Flottgräs 2: 485.

Flugbloriivutn 2: 324.

Flij,abloni>ter 1: 101.

Flnyblovistret 2: 323.

Flunrånga 1: 394.

Flyghafra 2: 498.

Flygrönn 2: 45.

Fhjtsäven 2: 406.

Finsgräs 2: 124.

Fläek 2: 523.

Fldckjiblan 1: 68.

Fläckplistern 1: 122.

Fläckyxnet 2: 310.

Flädern 1: 74.

Fläderyxnet 2: 314.

Foderlysan 1: 393.

Fodervicker 2: 145.

Fugelbär 2: 100.

F gelbärslrädet 2: 100.

Foijelgräs 1: 407.

Fogeikirs 2: 100.

Fogelknäau 2: 201.

Fogelvioker 2: 143.

Fogelörten, beska 2: 349,

toppiga 2: 348, vanliga 2:

347.

Fotstarren 2: 427.

Franskt Raygräs 2: 499.

Fredagsbjörk 2: 277.

Frtdagslöf 2: 277.

Frier 1: 177.

Fromental 2: 499.

Frossört 1: 119.

Frukäl 1: 68.

Frnnsturren 2: 437.

Fröfvlla 2: 201.

Frömullnn 2: 219.

Fiikhiunle 2: 210.

Ftiktmärrin 1: ^^6.

Fuktiiivjrin 1: 264.

/'wmw 2: 280.

Fyrlingen 2: 28.

Farkniumern 2: 81.

Fai-pimgar 2: 82.

Fårpiippor 2: 82.

Fdrsvingeln 2: 470.
Fältbwm 1: 18.

Fältklockan 1: 97.

Fähklövern 2: 123.

Fältkrassen 1: 342.
Fältnocknn 1: 4.

Fältsötan 1: 149.

Fälttågen 2: 370.

Fältvädden 1: 72.
I ästingslägtet 1: 403.
Färgginsten 2: 105.

Färggräs 1: 9.

Färgklinten 1: 38.

Färgkullan 1: 8.

Färgmudran 1: 81.

Fästingslarr 2: 450.
Fätungor 1: 106.

Förgät-uiig-ej 1: 110.

Galentåra 1: II.

Gallgiäs 1: 298.

Gallhmnle 2: 210.

Galnebär 1: 154.

Galtbröd 2: 54.

Galtknappar 2: 54.

Galtörten 2: 54.

Gamander 1: 166.

Gasse 2: 475.

Gatukrassen 1: 342.

Getapeln 2: 8.

Getbark träd 2: 9.

Getnos 1: 119.

Getpors 2: 167.

Getrams 2: 32, 347.

Getskägg 2: 529.

Gettåste 2: 9.

Getväpling 2: 109.

Gigalsärta 2: 137.

Gigelsärtau 2: 110.

Gignackeln 1: 50.

Giktgrä.- 1: 93.

Giklrot 1: 41.

Ginstslägtet 2: 105.

Giöpon 2: 88.

Glasbjörk 2: 275.

Glansfrö 1: 109.

Ghmsmållan 2: 221.

Glansnaten 2: 382.

Glansnäbban 1: 365,

Glasörten 2: 225.
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Glattjiblan 1: 09.

Glesstarren 2: 42i*.

Gliseblad 2: 348.

Glisört. 1: 1^2(1.

God Heurik 2: 210.

Gotlandsruvmi 1: 303.

Granen 2: 284.

Graun 2: 152.

Grenrör 2: 510.

Groblad 1: 200.

Grobladet, laiisett- 1: 201,

mellan- 1: 200, vanliga 1:

200.

Grodblad 2: 330.

Grodnaie 2: 200.

Grofnate 2: :i82.

Grushräckan 2: t 5.

Grussluken 2: 49ti.

Grusstärren 2: -415.

Gråal 2: 20<)._

Gråbinkan 1: 31.

Gråbo 1: 18.

Gråbuan 1: 18.

drådodra 1: 330.

Grådodran 1: 331.

Gråhuvud 2: 410.

Gränackel 1: 03.

Grånayeln 1: 333.

Grann 2: 152.

Gråpilen 2: 201.

Gråpoppeln 2: 240.

Gråstarren 2: 439.

Gråvidet 2: 252.

Gråärter 2: 132.

Gräfliugshö 2: 137.

Gran, Granne 2: 152.

Gräsja 2: 391.

Gräslök 2: 339.

Gräslöken 2: 342.

Gräsnarven 1: 409.

Gräsnuten 2: 381,

Gräsvai>r 1: 177.

Grön, Gröue 1: 152.

Gröiial 2: 207.

Grönhirsen 2: 518.

Grönknaveln 2: 184.

Grönkullan 2: 321.

Grönmyntan 1: 330.

Grönmållan 2: 218.

Grönpil 2: 244.

Grönvidet 2: 254.

Gubbland 2: 137, 140.

Guckuskon 2: 295.

Gulbark 2: 8.

Guldborsten 1: 30.

Guldpudra 2: 20.

Giddriset 1: 29.

Guldånet 1: 124.

Gulhafran 2: 501.

Gulhane 2: 111.

Gulkullor 1: 9.

GuUblonujia 1: 12.

Gullborsiar 1: 44.

Giiligubbur 1: 6.

GuUkuUa 2: 126.

Gullskälar 1: 254, 200.

G ullspira 1: 195.

Gullvivor 1: 190.

Gidiiiuran 1: 83.

Gulsippan 1: 277.

Gulskäva 1: 38.

Gulslarren 2: ^421.

Gulsugan 1: 124.

Gulfoppen 2: 173.

Gultraven 2: 37.

Gulvial 2: 137.

Gidrican 1: 190.

Gulvuplingen 2: 125.

Gulärtan 2: 133.

Gulört 1: 304.

Gyllen 1: 310.

Gärdsgräs 2: 201.

Gärdsskräppa 2: 187.

Gärgran 2: 286.

Gartall 2: 281.

Gåsgräs 2: 485.

Gåsgräset 2: 75.

Gusörten 2i: 74.

Gäddnaten 2: 380.

Gökblomman 1: l''>5.

Göklysan 1: 391.

Gökmat 1: 309, 2: 139, 140.

Göksko 2: 296.

Gökskälla 1: 273.

Göksmnr 2: 111.

Göksyra 2: 193.

Gökärtan 2: 139.

iTfflcZrfew 2: 410.

Hafregräset 2: 499.

Hafreroten, vilda 1: O,'.

Hafreäxingen 2: 501.

Hafsfrylet 1: 428.

Hafsimdlan 2: 224.

Hafsnaien 2: 388.

Hafsskräppan 2: 190.

Hafsstarren 2: 430.

Hafssutten 1: 202.

Hafssältingen 2: 354.

Hafssäven 2: 402.

Hafstågen 2: 359.

Hafstöntet 2: 206.

Hafsvialen 2: 133.

Haftorn 2: 51, 206.

Hagtornsbusken 2: 49.

Hajtand 1: 53.

Hallbär 2: 56.

Hallgräs 2: 26.

Hallonbusken 2: 55.

Halster 2: 243.

Handknoppar 2: 316.

Hardun 2: 409.

Harflokan 1: 237.

Hargräs 2: 492.

Harklöver 2: 124.

Harkumniin 1: 220.

Harkålen 1: 71.

Harmyntan 1: 135.

Harpungar 1: 390.

Harriset 2: 104.

Harstarren 2: 442.

Harsyran 1: 368.

Hartassar 2: 124.

Harull 2: 409, 410.

Harväpling 2: 109.

Harväpliiigen 2: 1 23.

Hasselbrodd 2: 522.

Hasseln 2: 23 IJ.

Hasselörten 2: 203.

Hattar 1: 39.

Hattbär 2: 71.

Hattbärsörten 2: 7 1

.

Hedeblonistret 1: 22.

Hedstarren 2: 426.

Helgeandsrot 1: 217.

Helgereva 2: 1.

Helgliöef 2: 149.

Hehn 2: 455, 508.

Henriks-rnållan 2: 216.

Herdepungar 1; 341.

Hexörten, lilla 2: 38, stora

2: 37.

Hibet)t.,rn 2: 87.

Hillskon 1: 192.

Hilsler 2: 243.

Hiuimelsgräs 2: 31.

Hingbär 2: 56.

Hinnbar 2: 56.

Hirkenpirk 1: 373.

Hirsstarren 2: 423.

IJjelmörten 1: 119.

Hieilaiisfröjd 1: 137.

Hjertblad 1: 387.

Hjerlbloninia 1: 387.

Hjertbär 2: 349.

Hjertskidan 1: 338.

Hjertstillan 1: 128.

Hjertyxnet 2: 308.

Hjortron 2: 68.

Hjortronräxten 2: 67.

Hjulbräckan 2: 14.

Holgers ärter 1: 13.

Holteblomman 1: 207.

Honinggräs 1: 84.

Honingsblomman 2: 325.

HouingsbJonister 2: 120.

Honingsklövern, guia 2: 115,

hvita 2: 114.

Honingtuppa 2: 120.

Hornbladan 2: 293.

Horntislel 1: 45.

Horsablomma 1: 272.

Horsabär 2: 50.
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Horsagriis 2: 107.

Uostörtcu 1: 33.

Humleblomster 2: 82.

Humleklöver 2: 126.

Humleklöverir 2: II 3.

HuniiJieltiippor 2: 72.

Humlebindun 1: 104.

Humlen 2: 210.

Ilumlesitgan 1: 126.

Huu.Ibiir 1: 289.

HundJill 1: 308.

Hundfloka 1: 245.

Hundhvenen 2: 516.

Hundhvetet 2: 460.

Hundkäxen 1: 244.

Hundkuniniin 1: 244.

Hundkäxa 1: 245.

Hundloka 1: 245.

Hundlök 2: 341.

Hundros 2: 87.

Hundvosen 2: 87.

Hundrovan 2: 1.

Hu7idrättikan 1: 345.

Hundtunga 1: 114.

HundtuDg-örten I: 113.

Hundtäuder 1: 340.

Hundtörnei 2: 87.

Hundviolen 1: 381.

Hundäxingen 2: 465.

Huskrassen 1: 342.

Huslök 2: 22, 24.

Huvudhlockcin 1: 95.

Huvudstarren 2: 451.

Huvudtagen 2: 369.

Hvasstarren 2: 431.

Hven 2: 517.

Hvitaghen 2: 401.

Hvital 2: 269.

Hvitbjällra 1: 276.

Hvitbok 2: 235.

Hvitgröet 2: 483.

Hvithuvud 2: 410.

Hvithvenen 2: 514.

Hvitknaveln 2: 183.

Hvilknektiir 1: 13.

HvitkuUa 1: 13.

Hvitlockor 1: 276.

Hvitlökäört 1: 310.

Hvitmåran 1: 82.

Hvitnoppan 1: 22.

Hvitoxeln 2: 48.

HvUpilen 2: 244.

Hvitplistern 1: 121.

Hvitpoppeln 2: 240.

Hvitrot 1: 347, 2: 460.

Hvitsenupen 1: 305.

Hvitsippun 1: 275.

Hvitskråpen 1: 35.

Hvittuppor 1: 276.

Hvitvisil 1: 387.

nvitväplingeu 2: 118.

flyllen, vanliga 1: 74.

Hyllsliiglet 1: 74.

[lyventorn 2: 87.

Hälabäcker 1: 13.

Ualbär 1: 154.

Hällgiäs 1: 149.

Hållsknopi)ar 2: 17.

Hålrotsörten 1: 296.

Hälsbär 1: 74.

Håltry 1: 73.

Håra 2: 529.

Hårdved 1: 01, 206.

Härflokan 1: 243.

Harginsten 2: 105.

Hårgula 1: 187.

Hårkullar 1: 38.

Håmackeln 1: 63.

Hårnageln 1: 334.

Håruale 2: 389.

Hårstarren 2: 417.

Härtågen 2: 372.

Häggen 2: 98.

Hällborrar 2: 26.

Hällegräs 2: 20.

Hällknoppen 2: 26.

Hängbjörk 2: 271, 275.

Hänggran 2: 285.

Hära 2: 529.

Häslebrodd 2: 506.

Hästfibla 1: 3.

Hästhovan 1: 33.

Hästkastanien 1: 250.

Hästmyntan 1: 137.

Hästskräppa 2: 186, 189.

Häslskräppan 2: 186.

Hästsvansörten 2: 41.

Hät1,ebär 2: 71.

Höfrö, Linnés eller Svenskt

2: 112.

Hönsarven, fjell- 1: 4l3,fem-

ståndrade 1: 416, fyrstån-

drade 1: 417, fält- 1:413,
raggiga 1: 416, trestifiade

1: 412, vanliga 1: 414.

Hönsbane 1: 153.

Hönsbet 1: 424.

Hönsbär 1: 207.

Hönshirsen 2: 519.

Höuson 1: 207.

Hörkiiring 1: 327.

Hörsilke 1: 104.

Höskallror 1: 174.

Höstjiblan 1: 67.

Höstklockan 1: 147.

Höstlonken 2: 293.

Idegranen 2: 290.

Igelknoppar 2: 395.

Igelvassen 2: 397.

Iktebär 1: 289.

llagräset 2: 357.

Urot 2: 460.

Iltågen 2: 372.

I mjölka 2: 32.

Ingefära, finsk eller svensk

i: 219.

Is-Gentianan 1: 149.

h-Ranunkeln 1: 255.

Jacobs-örten, flikbladiga 1: 6,

vanliga 1: 5.

Jalbär 2: 68.

Jemnvidef 2: 255.

Jernrot 1: 38, 106.

Jernört 1: 3S, 177.

Jernörten 1: 145.

Johaiinisblomster 1: 373.

Johauuisrot 1: 213.

Johannisörten 1: 372.

Jolsterkrislan 1: 27.

Jolstern 2: 242.

Jordbär 2: 71.

Jordgubbsörien 2: 69.

Jordhumle 1: 11, 2: 126.

Jordknöplet 1: 37 1

.

Jordkronor 1: 92.

Jovdkrypan 1: 166.

Jordmöss 2: 136.

Jordnöt 2: 335.

Jordnötter 2: 136.

Jordrevan 1: 132.

Jordpirken 1: 373.

Jordröksörten 1: 296.

Jordtisteln 1: 46.

Juglon 2: 88.

Jungfrubär 2: 64.

Jungfrukamm 2: 98.

Jungfru Mariae blomma 1:

192, bär 2: 64, förkläde

2: 316, hand 2: 316, hör

1: 347, kåpor 2: 96, lin

1: 347, nvckelknippa 1:

191, nycklar 2: 316, rock

2: 317, sänghalm 1: 84.

Jungfrutvål 2: 198.

Jälster 2: 243.

Jättegröet 2: 485.

Jättesvingeln 2: 466.

Kabbalök 1: 284.

Kablekan 1: 283.

Kalfhjortron 2: 63.

Kal/lekan 1: 283.

Kalfuos 1: 159.

Kalklilja 2: 344.

Kallgräs 1: 177, 2: 53.

Kallgräset 2: 356.

Kalmusörten 2: 375.

Kamillblomimin 1: 1 5.

Kammblad 2; 39.

Kamniftokan 1: 246.

Kanimnaten 2: 387.



540

Kammnåbhitn 1: 367.

Kammsheplingen 1; 179.

Kammäxingen 2: 4C5.

Kanelrosen • 2: 90.

Kannblad 1: 254.

Kantdunan 2: 35.

Kantgräs 1; 395.

Kantklocka 1: 96.

Kantknoppen 2: 25.

Kantkonvaljen 2: 346.

Kantpirken 1: 372.

Kantvassen 2: 394.

Kard borrar 1: 41.

Kardborrkaxen 1: 246.

Kardborrslagtet 1: 40.

Karsöta 2: 53.

Kartbjörk 2: 275.

Kärv 1: ,235.

Karört 2: 53.

Kasa 2: 507.

Kasdun 2: 394.

Kasse 2: 507.

Kassevia 2: 486.

Kastlöser 1: 272.

Kattfotan 1: 21.

Kattklor 2: 111.

Kattleka 1: 77.

Kattljuset 1: 157.

Kattmyntan 1: 131.

Kattost, röd 1: 357.

Kattosten, vanliga 1: 358.

Kaveldun 2: 394.

Kavelhirsen 2: 518.

Kaxe 2: 475.

Kep, Keipe 2: 339.

Killiugblomma 1: 279.

Kirskål 1: 233.

Kiörne 2: 102.

Kiösa 2: 517.

Klapperstarren 2: 441.

Klasjihlan 1: 55.

Klashyllen 1: 76.

Klaslostan 2: 475.

Klibbal 2: 267.

Klibbglimen 1: 397.

Klibbkorsörten 1: 6.

Klibbnäbban 1: 364.

KUbbnöreln 1: 422.

Klintslägtet 1: 37.

Klipparan 2: 73.

Klippglimen 1: 398.

KUpjiknopipen 2: 24.

Klippmnlvrten 1: 17.

KUppstarren 2: 450.

Klockblommornas slägtel:94.

Klockljungen 2: 150.

Klojiblan, skånska 1: 54, van-

liga 1: 55.

Klotblomman 1: 199.

Klothadden 2: 411.

Klotetarren 2: 425.

Klovickan 2: 149.

Kloärtan, fjell- 2: 129, la

krits- 2: 128, sand- 2: 128,

söta 2: 1 27
Klubbgräs 2^ 503.

Klubbjiblan 1: 70.

Klubbsporren 2: 320.

Klådblomster I: 284.

Klädriset 2: 180.

Klångon 2: 88.

Klätt 1: 38.

Klättslägtet 1: 37.

Klöverslägtet 2: 116.

Klöverärtan 2: 109.

Knagglestarr 2: 422.

Knappaghen 2: 399.

Knappsäven 2: 407.

Knapptågen 2: 360.

Knappviidd 1: 73.

Knipparun 1: 1 50.

Knipplelag 2: 370.

Knippnackeln 1: 61.

Knippnejlikan 1: 402.

Knoppaxet 2: 200.

Knopjmejlikan 1: 403.

Knidarven 1: 197.

Knutnarven 1: 424.

Knuttåg 2: 3()'l

KnytUngen 2: 183.

Knägräset 2: 491.

Knäroten 2: 309.

Knölbrächan 2: 16.

Knölhafran 2: 499.

Knölvialen 2: 136.

Kobär 2; 7, 64.

Kochsörten 2: 220.

Kohvete 1: 181.

Kolvass 2: 403.

Koning 1: 133.

Kopattar 2: 150.

Korallyxnet 2: 298.

Korgpilen 2: 249.

Koriandern 1: 247.

Korndodran 1: 345.

Kornjiblan 1: 65.

Kornnejlika 1: 391

.

Korntistel 1: 47.

Korphvete 1: 180.

Korskäl 2: 22.

Korskålen 1: 269.

Korsört 1: 179, 2: 350.

Korsörten, vanliga 1: 7.

Korsörter 1: (i.

Koskeplingen 1: 181.

Kovalje 2: 348.

Kovall 1: 181.

Kragblomnia 1: 13.

Krampfrö 1: 300.

Kransborren 1: 130.

Kransldrsen 2: 518.

Kranskonvaljen 2: 345.

Krasbär 2: 64.

Kreplingen 2: 164.

Kretskamman 2: 40.

Kretsmöjan 1: 258.

Krikonbusken 2: 103.

Kristtorn 1: 209.

Krasseslägtet 1: 341.

KroUilja 2: 334.

Kronliljan 2: 333.

Kronärtan 2: 1 48.

Kropp 2: 32.

Kruffröet 1: 217.

Krusbär 2: 3.

Krusmynta 1: 137.

Krusnaten 2: 384.

Krusskräppan 2: 187.

Krustisteln 1: 43.

Krustådan (tåtejn) 2: 493.

Krutbrännare 2: 311.

Krutläskare 2: 393.

Kryddgårdsmyntan 1: 137.

Kryddniyntan 1: 139.

Kryjihvenen 2: 514.

Kryphvetet 2: 459.

Krypklövern 2: 1 1 8.

Krypmöjan 1: 261.

Krypnarven 1: i25.

Kryprukan 1: 117.

Kryptörnet 2: 107.

Krypvidet 2: 259.

Kråkbär 2: 175.

Kråkfötter 2: 72.

Kråkhvete 1: 180.

Kråkklöver 2: 72.

Kråkkrassen 1: 346.

Kråklöken 2: 336.

Kråkriset 2: 175.

Kråksutten 1: 203.

Kräksyra 2: 193.

Kråktorn 2: 9.

Kråkvickern 2: 1 43.

Kråkärter 2: 139.

Kräketorn 2: 9.

Kräklingar 2: 175.

Kröser, Kröson 2: 156.

Kullblommor 1: 8.

Kummil 1: 235.

Kummin 1: 235.

Kung Salomos ljusstake 1:

342, sigill 2: 346, 347.

Kungskonvaljen 2: 346.

Kungsljuset, vanliga 1: 156.

Kuugsspira 1: 175.

KuDgvallar 2: 348.

Kungsängslilja 2: 333.

Kypon 2: 88.

Kåljiblan 1: 51.

Kålsenapen 1: 306.

Kålslägtet 1: 302.

Kåltisteln 1: 44.

Kåved 2: 392.
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Käe;rabuske 2: IG7.

Kiiiblouisler 1: 270, 382.

Kullarhals 2: 205.

Källdunk 2: 182.

Kallgräs 2: 488.

Källk-ras.-<en 1; 323.

Källniöjan 1: 2(i8.

Källnavveii 1: 410.

Källpors 2: 167.

Kämpar 1: 201.

Kärinprbär 2: 03, O i.

Käringkål 2: 23.

Käringri.s 2: 277.

Kävingrukan 1: 117.

Käringtanden 2: 110.

Käringtaruiar 2: 03.

Kärleksört 2: 24.

Kärnrosor 1: 254.

Kärraloe 2: 331.

Kärrlräckan 2: 13.

Kärrcymbeln 2: 304.

Kärrdunan 2: 36.

Kärrjiblan 1: 50.

Kärrgran 2: 41.

Kärrgrö 2: 482.2

Kärrhumle 2: 72.

Kärrkaften 2: ö27.

Kärrklöcern 2: 72.

Kärrliljan 2: 358.

Kärrncäran 1: 80.

Kärrnackeln 1: 56.

Kärrnarven 1: 408.

Kärrnockan 1: 4.

Kurrnähban 1: 360.

Kärruret 2: 511.

Kärrsenapen 1: 325.

Kärrspiran 1: 177.

Kärrstarren 2: 413.

Kärrståndsen 1: 5.

Kärrsyskan 1: 127.

Kärrsältingen 2: 355.

Kärrsäven 2: 407.

Kärrtisteln 1: 45.

Kärrtöreln 2; 170.

Kärrvialen 2: 135.

Kärrviolen 1: 385.

Kärryxnet 2: 311.

Kärrögan 1: 110.

Kölsprötan, fält- 2: 131, hå-

riga 2: 130, lappska 2: 131.

Königs-örten 2t 202.

Körning 2: 279.

Körsbärsträdet 2: 1 01.

Körvelkaxen 1: 245.

Körveln, spanska 1: 2i7.

Lagervidet 2: 255.

Landhufran 2: 497.

Landssol.Uu 1: 180.

Lapphår 2: 529.

Lapphättor 2: 290.

Lappilen 2; 218.

Lappklockan 1: 99.

Lappnivjnn 1: 203.

Lappriiret 2: 5 I 2.

Lappskogräs 2: 41 4.

Lfijtpsj)irau 1: 178.

liaxbloinsler 1: 284.

Ledgräs 1: 177, 2: 'il.

Ledtågen 2: 303.

Ledörl 2: 41.

LcjoiUaiid 1: 53.

Leututeln 2: 495.

Lelibloinster 1: 9.

LetteträJ 2: 9.

Lettgrns 1: 83.

Libstickau 1: 217.

Lievarg 1: 177, 2: 108.

Liggkiövern 2: 126.

Ligustern 1: 142.

Liljan, brandgiila 2: 334.

Liljekonvaljen 2: 347.

Lille Kong Valle 2: 348.

Lillkunuiugvall 2: 348.

Lillmingan 1: 101.

Lillsmaret 2: 113.

LilltOreln 2: 178.

Linbindan 1: 104.

Liubär 2: 158.

Linden, vanliga 1: 352, stor-

bladiga 1: 354, mellan- 1:

354.

Lindodran 1: 327.

Lindslägtet 1: 352.

Linet 1: 371.

Ling 2: 152.

Lingonbusken 2: 155.

Linnbär 2: 15r».

Linnean 1: 92.

Linnés Färgräs 2: 471, Hö-
frö 2: 112.

Linrepen 2: 403.

Litmåra 1: 83.

Ljolraans piska 1: 08.

Ljungbräckan 2: 1 2.

Ljungen 2: 151.

Jyjiiugpinnar 2: lö8.

Lonmifgiäs 1: 341.

Lonkesin-ven 1: 431.

Loppris 2: 176.

Loppstarren 2: 451.

Loppiirten 2: 28.

Luddhafran 2: 499.

Lnddlostan 2: 475.

Luddnageln 1: 335.

Luddpirken 1: 374.

Luddstarren 2: 424.

Luddtåleln 2: 494.

Luddtörnet 2: 89.

Luddunan 2: 33.

Luddvickern 2: 142.

Luddviolen 1: 384.

Luktgräs 2: 53.

Luktgräset 2: 505.

Liikttiqjpor 1: 15.

Lukttätel 2: 521.

Luldturnet 2: 80.

Luktvioleu 1: 383.

Linnmerljungen 2: I 00.

Lundanisen 1: 234.

Lundbräsmaa 1: 316.

Lundgrvei 2: i 8 2.

Lnndnagehi 1: 332.

Lundnarven 1: 400.

LundskeplingeM 1: 180.

Lundsloken 2: 497.

Litmdstarren 2: 424.

Lundvicker 2: 145.

Lundviol 1: 383.

Lungrot 2: 217.

Lungört 2: 174.

LMw^för^ewjSnialbladigal: 109,

vanliga 1: 108.

Lvtbräckan 2: 17.

Lutglimen 1: 390.

Lutskäran 1: 2.

Luzern, gul 2: 112, 113,
svensk 2: 112.

Lyng 2: 152.

Lysingen, lund- 1: 190, mvnt-
1: 190, vanliga 1: 195.

Ljxa 2: 475.

Lågtågen 2: 304.

Långfredagsbjörk 2: 277.
Lan grova 1: 345.

Långstarren 2: 437.

Låsme 2: 403.

Låsta 2: 475.

Läkeblad 1: 200.

Lirkblonisler 1: 191.

Löfbinda 2: 19ö.

Lökgröet 2: 181.

Lökkrassen 1: 309.

Lökmöjan 1: 201.

Lökslägtet 2: 337.

Löksugan 1: 110.

Lönnen 1: 248.

Lönnniållan 2: 217.

Löxa 2: 475.

Madden 1: 80.

Madra 1: 83.

Madrornas slägte 1: 80.

Madun 2: 409.

Majblomster 1: 191, 200, 2:

348.

Majbär 2: 04.

Maicräs 2: .521.

Majiiljor 2: 348.

Malörten 1: 16.

Mandelblomma 2: 17.

Mandelpilen 2: 241.

Mannablod 1: 76, 372.
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Mnnna(jräset 2: 48'i.

Mannasvingeln 2: -iiS").

Manskraft 1: 1'39.

Manyxnet 2: 312.

Marjiolen 1: 301.

Margran 2: 286.

Margräs 2: 508.

Mariegräs 2: 521.

Marhvidet 2: 252.

Marrispan 1: 205.

Martall 2: 281.

Martornan 1: 238.

Maskdöda 1: 308.

Maskrosen 1: 52.

Masurbjörk 2: 275.

Matkrassen 1: 342.

Matledsqvistar 1: 154.

Matledslräd 1: 90.

Matlinsen 2: 147.

Matramen 1: 1 4.

Mel 2: 219.

Melblomster 1: 191.

Meliloten, taud- 2: 116.

Mellanbräsman 1: 314.

Mellanplistern 1: 1 2'2.

Mellanstarr 2: 446.

MellanväjAingen 2; 121.

Mellre 2: 219.

Midsoiiimarsblomstfr 1: STiO,

361, 373.

Midsomuiarstuppor 1: 260.

Mildhiäan 2: 197.

Mingor 1: 160.

Missnet 2: 374.

Misttln 1: 88.

Mjeltuppor 2: 120.

Mjeltörten 2: 19.

Mjukdånet 1: 1 25.

Mjukplistern 1: 123.

Mjödört 2: 53.

Mjölgräs 2: 219.

Mjölkblouister 1: 283.

Mjölkfible-slägtet 1: 50.

Mjölkpungar 2: 72.

Mjölkrosor 1: 28'».

Mjölkrot 1: 219, 2: 217.

Mjölktistel 1: 51.

Mjölkvall 1: 181.

Mjölkysta 1: 83.

Mjölkörten 2: 31.

Mjölkörter 2: 179.

Mjölmållan 2: 218.

Mjölonbtisken 2: 1 57.

Mjölbär, Mjölon 2: 158.

Mjölontuppör 2: 120.

Mjölört 1: 191.

Mohra 1: 83.

Mohreiiräs 1: 83.

Mokrasse 1: 313.

Monkeslägtet 1: 100.

Monti-örten 2: 181.

Moris 2: 152.

Morotörten 1: 222.

Mortagen 2: 200.

Mosippa 1: 274.

Mosis rosor 1: 95.

Mossaroten 1; 218.

Mossatova 2: 405.

Mosserot 2: 374.

Mossriset 2: 162.

Movippan 1: 274.

Multebär 2: 68.

Munkhattar 1: 287, 288.

Muuklöjs 1: 114.

Munkiiiös.sor 1: 287.

Munkpeppar 2: 2((.

Munkskallur 1: 53.

Murfäntingen 1: 404.

Murgrönan 1: 210.

Murgrönsprisan 1: 1 70.

MurmåUun 2: 218.

Musärter 2: 1 43.

Mgggyxnet 2: 300, eubladiga

2: 300.

Myntornas släste 1: 136.

Mvi-björk 2: 277.

Myrbär 2: 68, 157.

Myrdun 2: 409.

Myrgran 2: 286.

Myrkung 1: 176.

Myrstut' 1: 217.

Myrsäf 2: 505.

Myrvidet 2: 257.

Myska 1: 80.

Myskgräs 2: 506.

Myskgräset 2: 520.

Myskmadran 1: 80.

Myskmalvan 1: 356.

Myskmåran 1: 81.

Mu.bärshusken 2: 6.

Mångmöjan 1: 260.

Måroruas slägte 1: 81.

Månviolen 1: 330.

Mäsja, Mäsne 2: 374.

Mäsierrot 1: 220.

Mästerörten 1: 219.

Mörlgräs 2: 27.

Najasörten 2: 332.

Naplabär 2: 88.

Narcisseti 2: 329.

Na rf 2: 380.

Narrkolvar 2: 393.

Nurryxnet 2: 313.

Narv, Narvgräs 1: 407.

Narvgräset 2: 488.

Narvslägtet 1: 4il5.

Nate 1: 407.

Nattglimen 1: 397.

Natt och Dag 1: 180.

Nattskattan 1: 155.

Nattviolen 1: 3 1 1

.

Nattvioler 2: 322.

Nattyxnet 2: 322.

Nävern 1: 250.

Neckblad 1: 254.

Neckrosen, gula 1: 253, hvita

1: 252.

Neekrot 1: 231.

Neglautyr 2: 86.

Nejkon 2: 71.

Nejlikkummern 2: 83.

Nejlikrot 2: 83.

Nejlikslägtet 1: 400.

Nicktisteln 1: 42.

Nockslägtet 1: 4.

Nolanaber 1: 57.

Noppor 1: 22.

Nordnackeln 1: 57.

Nordnarven 1: 411.

Norna-blomman 2: 296.

Norskstarren 2: 441.

Nosseroten 2: 322.

Notblomstret 1: 101.

Notgräs 1: 101.

Nunneörten 1: 297.

Nyckelblommor 2: 316.

Nvpon 2: 88. holländska 2:

90, apel- 2: 89.

Nysblad 1: 3.

Nysörten 1: 11.

Nåldynor 1: 341.

Naikörvelsläglet 1: 246.

Nålsäven 2: 407.

Näbbor 1: 359.

NäUa 2: 214.

Näsgräs 1: 1).

Nässeldånet 1: 125.

Nässelklockan 1: 96.

Nässelsilke 1: 104.

Nässlor 2: 212.

Nästroten 2: 306.

Näta 2: 214.

Nätpilen 2: 263.

Nävor 2: 359.

Nörelsläglet 1: 422.

Öbär 2: 6.

Odens bär 2: 153.

Odon 2: 153.

Odonbusken 2: 152.

Odonvidet 2: 260.

Odör ten 1: 241.

Ogräsprisan 1: 169.

OlvoD 1: 74.

Olvonbusken 1: 73.

Olvonträ 1: 74.

Ormaxet 2: 464.

Ormbär 1: 154. 155, 2: 350.

Ormgräs 1: 360.

Ormrotörten 2: 199.

Ormrötter 1: 205.

Ormskalle 2: 296.
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Ormstingsrot 1: I 46.

Ormögon 1: 115.

Oj-bärs/)nslen 2: 51.

Oxel, finsk 2: i/, nni-l

48, 49, svensk 2: 48.

Oxeln 2: 47.

Oxelrönnen 2: 4().

Oxläijgor 1: 190.

OxiuiiKa 1: 107.

Oxtungörten 1: !0().

Oxöjion 1: 68.

Piuldfot-ört 1: 115.

Faddtåcjeu 2: 368.

Paddövten 1: 289.

Palmer 2: 252.

Falsternackan 1: 221.

Parörten 2: 349.

Pehrsniässbloninia 1: 361

Penninggiiis 1: 338.

Pen>iii>c/-il^idun 1: 338.

Pensé 1: 379.

Pepparroten 1: 320.

Peppartnid 2: 205.

Perer 1: 408.

Perlörlen 1: i 09.

Persiljan, hund- 1: 226.

Pestroi 1: 35.

Pes'skråpen 1: 35.

Phippsgräset 2: 488.

Piggfröet 1: 1 1 i.

Piggstarren 2: 445.

Piggtisteln 1: 43.

Pilknäan 2: 199.

Pillerstarren 2: 425.

Pilört 2: 199.

Pilörten 2: 353.

Pilörter 2: 197.

Pimpernellen 2: 94.

Pingstliljan 2: 329.

Piunstagg 2: 529.

Pipjiokan 1: 240.

Piphven 2: 513.

Pipnässla 1: 121.

Piprör 2: 513.

Pipsör, Piplä 1: 124.

Pirkslägtet 1: 372.

Pirkum 1: 373.

Plattsäven 2: 403.

Plisterslägtet 1: 121.

Plommonträdet 2: 103.

Polarpilen 2; 265.

Polörten 1: 141.

Porsen 2: 278.

Praktdunan 2: 31.

Praktnejlikan 1: 400.

Prcngräset 2: 105.

Preslkrage 1: 13.

Prestkål 1: 304.

Präntebär 1: 142.

Psalmbär 2: 63.

Pukhvete 1: 180.

Puktörnet 2: 107.

Punggräs 1: 338.

Pungörten 1: 340.

Pyramidpoppein 2: 240.

Pyramidyxnet 2: 317.

Påskliljan 2: 329.

Päronträdet 2: 43.

Pölvassen 2: 395.

Oualkebär 1: 74.

(Inaliern 1: L'32.

Quanrol 1: 215.

Qvesgrfis 1: 221.

(ivesrut 2: 1.

(iresveden 1: 153.

avicka 2: 460.

Uvickhvele 2: 460.

Qvickrot 2: 460.

Raklostan 2: il 2.

Raknarven 1: 426.

Raknöreln 1: 422.

Kakskäran 1: 1

.

Bakstarren 2: 432.

Ramme 2: 405.

Ramslöken 2: 337.

Ramsörter 2: 31.

Randgräs 2: 523.

Randpirken 1: 372.

Raps, Rapsat 1: 303.

Rapunsel, äkta 1: 98, oäkta

1: 97.

Rapimselklockan 1: 98.

Raygräs 2: 463.

Renfanan 1: 1 9.

Renrepen 2: 463
Repestarren 2: 438.

Reps 2: 6.

Resedan, färg- 1: 25 1

.

Revagräs 1:'261, 2: 112.

Revormgräs 1: 294.

Riddarsporren 1: 288.

Riddaryxnet 2: 310.

Ringblomma, vild 1: 3.

Riugborste 1: 135.

Ringormgräs 1: 294.

Ripbärshusken 2: 1 58.

Ripris 2: 277.

Rips 2: 6.

Ripstarren 2: 442.

Ripörten 2: 325.

Rist-idet 2: 253.

Rivan 1: 1 1 5.

Rohaltgräs 1: 93.

RoUfleu 2: 525.

Rosenbeuved 1: 90.

Rosendunan 2: 35.

Rosenmalvan 1: 356.

Rosenroten 2: 22.

Rosling 2: 152.

Roslingen 2: 159.

Rosmarinvidet 2: 258.

Rossling 2: 152.

Rostlyng 2: 152.

Rostrcsen 2: 86.

Rotjiblan 1: 68.

Rundhladmåran 1: 82.

Rundhaglorn 2: 50.

Riinii 2: 46.

Ruyschs-örten 1: 131.

Ryhugen 2: 363.

Rylörten 2: 168.

Ryssrova 1: 345.

Rk-kenboll 2: 339.

Råggräs 2: 464.

Riiglostan 2: 474.

Rågtuppor 1: 39.

Råmjoika 2: 32.

Rättippan 1: 270.

Rattkornet 2: 457.

Råttsvans 1: 271.

Råttärter 2: 147.

RSfblomma 2: l07.

RSfklor 2: 109.

RSfmjölk 2: 177, 179.

Räformgräs 2: 171.

Räfstarren 2: 444.

Räkeutrav 1: 321.

Rödarven 1: 197.

Rödbär 2: 71.

Roddan et 1: 125.

Rödftokan 1: 242.

Röcifrylet 1: 429.

Rödklint 1: 391.

Rödklätt 1: 390.

Rödknäan 2: 196.

RödkoUa 2: 120.

Rödkullor 1: 173.

Rödlonken 2: 30.

Rödmållan 2: 215.

Rödnackeln 1: 61.

Rödnaten 2; 381

.

Rödnöreln 1: 423.

Hödpil 2: 246.

Rödplistern 1: 122.

Rödporsen 2: 159.

Rödrot 2: 80.

Rödsippa 1: 278.

Rödsvingeln 2: 469.

Rödsysslan 2: 303.

Rödtoppan 1: 173.

Rödtuppa 2: 120.

Rödvidet 2: 245.

Rödvinbärsbusken 2: 5.

Rödviran 2: 245.

Rödcäplinqen 2: 119.

Röllekan 1: 10.

RöUekesIägtet 1: 10.

Röllika 1: II.

Rönnal 2: 270.

Rönnen 2: 45.
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Rörflenen 2: 52?.

Rörflock 2: 523.

Rörhveneii 2: 515.

Rörsvingeln 2: 400.

Rövvassen 2: 50(1.

Rötusta 2: 120.

Sall 2: 2yi.

Saltarven 1: 42 1.

Saltbläcker 1: 1:^9.

SaltflokeslSgtet 1: Tii.

Saligi-äs 2: .'i55.

Sultstarren 2: 430.

Saltörten 2: 22fi.

Samnietspiiiifiar 2: 82.

Sainmetsvioler 1: !)78.

Samos-örten 1: 19!!.

Sand Biilas lök 2: Hl^iS.

Sanct Ilansknuppen 2: 23.

Sanct Jacobs staf. ört 1: (i.

St. Johauuis nycklar 2: 310.

St. Jolianiiis ört 2: 53.

St. Johans gräs 1: 373.

Sanct Pehrs nycklar 1: l'Jl,

2: 3U).

Sandarven 1; 418.

öandborst 2: 503.

Sanddodran 1: 32G.

Sandel in 2: 455.

SandLiafra 2: 455, 508.

Saudhelm 2: 508.

Sandhvitan 1: 330.

Sandkampen 2: 525.

Sandliljan, enkla 2: 343, gre-

niga 2: 343.

Sandlingen, vanliga 1: 420,
norska 1: 420.

Sandlöken 2: 339.

Sandnejlikan, 1: 401.

Sandröret 2: 508.

Sandstarren 2: 440.

Sandvidet 2: 2(50.

Saronsblonistei- 1: 403.

Sche-uchzers-örten 2: 356.
Selinörten 1: 217.

Selleri-örten 1: 236.
Senipeitin 1: 42.

Sengröet 2: 481.

Sherards-örten 1: 80.

Sibbalds-örten 2: 80.

Silhår 1: 388.

Silvermållan 2: 221.

Silverört 2: 74.

Sip])or 1: 275.

Siäla 1: 47.

Sjöblad 1: 254.

Sjögräs 2: 391.

Sjönöten 2: 39.

Sjörosor 1: 254.

Sjösäven 2: 402.

Sjöällon 1: 254.

Skabb-blomster 1: 284.

Skallebloinniun 1: 159.

Skalierörter 1: 174.

Skams hund 2: 316.

SkarjJTiiöjan 1: 259.

Skatblomsicr 1: 284, 379.

Skatiiäva 1: 3()7.

Skedörten, dan.-ka 1: 329
vanliga 1: 328.

Skelört 1: 2'.li.

Skrpling^ilägtet 1: 179.

SkiUingar 1: 3>,8.

Skogräs 2: 414.

Skogsapeln 2: 42.

Skogsbläran 1: 392.

Skogsbräsman 1: 315.

Sl.-ogselmen 2: 456.

Skogjfriiblomuia 2: 3i)2.

Skogshnnil.' 1: 120.

Skogskliickan 1: 97.

Skogsklövern 2: I 21.

Skosskorn 2: 45().

Skngskorsörten 1: 7.

Skugskrasse7i 1: 324.

Skogslinden 1: 352.

Skogshjsan 1: 392.

Skogslöken 2: 338.

Skogsmåran 1: 85.

Skogsnackeln 1: 59.

Skogsnarven 1: 409, 419.

Skogsnoppan 1: 23.

Skngsnäbban 1: 361.

Skogspipau 1: 216.

Skogsröret 2: 513.

Skogssalaten 1: 52.

Skogsskeplingen 1: 181.

Skogsskräjjpan 2: 189.

Skogsspiran 1: 177.

Skogsstarren 2: 416.

Skogssvingeln 2: 467.

Skogssyska7i 1: 127.

Skogssäven 2: 401.

Skogståg 2: 363.

Skogsvialen 2: 135.

Skogsvickern 2: 141.

Skogsvindan 1: 102.

Skogsviolen 1: 381.

Skogavioler 1: 382.

Skugsögan 1: 111.

Skomakarskägg 1: 177.

Skrubbar 1: 207.

Skråpslägtet 1: 3 i.

Skriiken'2: 175.

Skuggnäbban 1: 364.

Skuggviolen 1: 384.

Skneka 2: 96.

Skäde 2: 462.

Skäggörler 1: 155.

Skäktegräs 2: 353.

Skulfgräs 2: 477.

Skällor 1: 99.

Skära, Skärda 1: 47.

Skärf.okan 1: 230.

Skärtfrö 1: 338.

Skärklövern 2: 1 1 2.

Skärmklasan 1: 308.

Skärvass 2: 507.

Sköldblr.d 1: 254.

Skönpirken 1: 375.

Skörbjugsörter 1: 328.

Skörpilen 2: 243.,

Slakstarren 2: 420.

Slankstarren 2: 417.

Slidknä 2: 195.

Sligcrcit 1: 106.

Sliuiiur 2; 153, 154.

Slokbjörk 2; 271.

Slokgran 2. 285.

Slokstarreu 2: 416.

Slmidron, Slyngon 2: 154.

Slånbusken 2: 102.

Shuibär 2: 102.

Slasskänipar 1: 201.

Slntterbloniman 1: 386.

Slälterlibleslä.ul.'t 1: 67.

Slattergröet 2: 477.

Släiterkulla 1: 68.

Slägfrid 1: 84.

Slättalmen 2: 208.

Slökesticka 1: 241.

Slökorn 2: 457.

Smalkabben 2: 393.

Sminkbär 2: 215.

Sminkrot 1: 110.

Sminkörten 1: 110.

Smulironmållor 2: 215.

Smultromäplingen 2: 1 24.

Smultronörten 2: 70.

Småaxstarren 2: 440.

Småblomtågen 2: 371.

Småborren 2: 92.

Sniåklockor 1: 99.

Smuknoppen 2: 27.

Smäuaten 2: 380.

Småträdpilen 2: 263.

Sniällon 2: 71.

Smällor 1: 396.

Smällörten 1: 395.

Smätion 1: 396.

Smörblomma; -blomster 1.

260.

Smörblommor 1: 254.

Smörbollar 1: 284.

Smörbär 1: 207.

Sraörfänga 1: 283.

Smörgräs 1: 181.

Sniörgubbar J: 53.

Smörnypon 2. 90.

Smörört 1: 260.

Snara 1; 87.

Snarrevan 1: 104.

Snarrevornas släkte 1: 103.
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Sniprn 2: 411.

Srrnkurtev 1. 107.

Snotter 2: fi<S.

Suup;^'bär 2: 71.

Snuveblomman 2 301.

Snyltroten 1: 183.

Snytterbar 2: 71.

Snärjariis 1: <S7.

Snärjmåran 1: 87.

Snöbräckan 2: 11.

Snöbollar I: 74.

Snödroppen 2: 329.

Snö-Gentianan 1: I 48.

Snöklockan 2: 329.

Snömöjan 1: 262.

Sodaörten 2: 227.

Sokrasse 1; 343.

Solblonimor 1: 376.

Solbär 2: 5.

Solgräs 2: 121.

Solmöja L 260.

Solsickan 1: t 2.

Solvivor 1: 37fi.

Solvisare 1: 261.

Solvåvdan, vanliga 1: 376,

Gotlands 1: 377, Ölands
1: 377.

Solögnn, illyriska 1: 258.

Solögon 1: 254, 260.

Somalia 2: 54.

Somandlar 2: 54.

Somilla 2: 54.

Soniraargyllen 1: 32^.

Sormiiarhyllen 1: 76.

So7innarvickern 2: 145.

Soögon 2: 350.

Spansk Syra 2: 192.

Sporflnisen 2: 147.

Sparrgräs 2: 395.

Sparrisörten 2: 344.

Sparrlosta7i 2: 461.

Sparrtågen 3: 365.

Spelbom 1; 209.

Spenrot 1: 213.

Spenörten 1: 213.

Spetshagtorn 2: 50.

Spetshvetet 2: 459.

Spetsnaten 2: 385.

Spetspilen 2: 243.

Spetsprisnn 1: 162.

Spikblad 1: 239.

Spikblads-örten 1: 239.

Spikklubba 1: 152.

Spillrova 1: 303.

Spindelörte?! 2: J03.

Spirmyntnn 1: 136.

Spjntmingan 1: 161.

Spj,jtm.)Unri 2: 222.

Spjutridet 2: 255.

SporrbUinimnn, lilla 1: ]6I,
vanliga 1: 160.

Nyman. Sr.

Sporrblommor 1: 160.

Sprakved 2: 8.

Springkorn 1: 351.

Sprängrot 1: 231.

Sprängörten 1: 231.

Spämanstistel 1: 40.

Spädmåran 1: 86.

Spädnnten 2: 387.

Spädtöreln 2: 178.

Sqvailerkål 1: 233.
Sqvatramen 2: 166.

Sqväkra 2: 167.

Stadden 1: 205.

Stadufliir 1: 67.

Stagg 2: 529.

Stallörten 2: 107.

Starren, vanliga 2: 434.
Stnrr-Kobresia7i 2: 453.
Stat up och gäck 2: 168.
Stenbräcka, röd 2: 54.

Stenbär 2: 64.

Stenfrö 1: 109.

Stenhallonörten 2: 64.

Stenhar*mars-örten 1; 113.
Stenkrassen 1: 343.
Stenmåran 1: 85.

Stennackeln 1: 59.

Stennypon 2: 38.

Stenprisan 1: 167.

Stensippan 1: 275.
Stenveden 1: 209.
Stenört 2: 26.

Stickelbärsbusken 2- 3.

Stighåltgräs 1: 93.

Stillfrö 1: 321.

Stillfröet 1: 307.

Stingb'omma 1: 149.
Stinggräs 1: 149.

Sting8elslät:tet 1: 42.

Stinkmyntan 1: 129.
Stinkmållan 2: 220.
Stinknäbban 1: 366.
Sti iknässla 1: 127.

Sljernblommor 1: 405.
Stjernbräckan 2: 12.

Stjernrosen 1: 193.

Stjernstarren 2: 438.
Stjerntisieln 1: -40.

Stockrosen, svenska 1: 356,
vilda 1: 355.

Stolt Henrik 2: 216.

Stormhntten, nordiska 1: 286,
vanliga 1; 287,<

Stormliatt-Ranunk«ln 1: 254.

Stormåran 1: 84.

Storskräppan 2: 185.

Storviolen 1: 379.

Strandaatern 1: 30.

Stmndlräsivnn 1: 315.

Strandgli.'! e7i 1: 319.
Stranilgrö 2: 482.

Fanerog. IT. ^

Strandh.ifra 2: !55.

Strandklon 1: 138.

Strandkrassen 1: 324.

Strandkrypav 1: 19S.

Strandkålen 1: 300.

Strandliug 1: 204.

Strandljung 2: 180.

Strandmalörten 1: 19.

Strandmållan 2: 224.

Strandprisan 1: 162.

Strandprylen 1: 204.

Strandrågen 2: 455.
Strandstnrren 2: 412.
Strandstickan 1: 224.

Strandsvingeln 2: 467.
Strand- Vallmon 1: 295.

Strandviolen 1: 380.
Strandärtan 2: 133.

Strimniklövern 2: 1 23.

Struthölstret 2: 373.
Sträcknaten 2: 383.
Sträffiblan 1: 66.

Sträfkummerv 2: 83.

Sträflostan 2: 471.

Strängstarren 2: 447.
Strätta 1: 217.

Strättan 1: 229.

Stubbnäbba7> 1: 362.

Stubbtågen 2: 365.

Stur7nsÖ7'ten 2: 299.

Styfmorsblomster 1: 379.

Styfmorsviolen 1: 378.

Styf7iackeln 1; 58.

Styfstai-ren 2: 435.

Stålgräs 2: 529.

Stålgräset 2: 489.

Stålörter 1: 147.

Ständpers 2: 322.

Stånds 1: 5.

Stångtall 2: 281.

Stäggan 2: 220.

S^diron 1: 227, pip- 1: 228.

Stämgräs 1: 77.

Stämmegräs 2: 200.

Stärkbär 2: 102.

Sudetgröef 2: 479.

Sugblomster 2: 120.

Sugor 1: 124.

Sumpnoppmi 1: 23.

Surklöver 1: 369.

SurkvUnn 1: 9.

Suroxoi 2: 47.

Surtorn 1: 390.

SurUi[ipor 1: 10.

Suni(ilcn 2: 42.

Svalbloinsier 1: 191, 379.

Svailbjörken 2: 273.

Svallerkai 1: 233.

Svaltipgep, v.inliga 2: 351,
flock- 2: 352.

'

SvalulGk 2: 358.

35
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Svalört 1: 269.

Svalörten 1: 293.

Svarthafra 2: 498.

Svarthallon 2: 57.

Svarthiivud 2: 410.

Svarthöet 1: 172.

Svartkafle 2: r)27.

Svarlpoppi-ln 2: 240.

Svartsenapen 1: 305.

Svartstarreii 2: 428.

Svarttåg 2: 363.

Svartvinhänsbuslcen 2: 4.

Svartvidet 2: 256.

Svedyxnet 2: 311.

SviubloiiisLer 1: Ö5.

Svinbor.-i. 2: 529.

Svinbär 1: 2*17.

Svin,i:räs 1: 407, 2:200,219.

Svinknöia 1: 127.

Svinkras.-e 2: 54.

Svinkra^la 2: 54.

Sviiikal 1: 304.

Svinmalia 2: 210, 219, 223.

Svinroi 2: 188.

Svinskräp])a 2: 188.

.Sviusviiigel 2: 485.

Sviusyra 2: 188.

SvSloii 2: 153.

Svärdbioiiinia 2: 328.

SväiflgriU 2: 328, 395.
_ _ _

Svärdliljav,, vanliga 2: 327,

sibenska 2: 328.

Svärdsysslan 2: 303.

Sylnarveu 1: 424.

Sylöiicii 1: 337.

Syrbila 2: 193.

Syrenen 1: 143.

Syskslägtet 1: 126.

Sågnarveri 1: 407.

Såpörten 1: 403.

Sårläka?! 1: 23 f"!.

Säfferoi 1: 225.

Sufset 1: 225.

Säf-Kohresian 2: 454.

Såfstarreii 1: 452.

Sälgtn 2: 250.

Sälle 2: 252.

Sälting 2: 355.

Sönnerdöime* 1: 295.

Sötblada 2: 127.

Sötblonisilägtet 1: 14.

Sötblonister 1: 15.

Sotgräset 2: 517.

Sötkulloi- 1: 15.

Söttuppa 2: 120.

Söttnppor 1: 15.

SötiLplen 2: 42.

Tugelsaven 2: 404.

Taggrosen 2: 91.

Taggsalateu 1: 51'.

Taggstarren 2: 448.

Taklostan 2: 473.

Taklök 2: 24.

Taklöken 2: 20.

raZ/e« 2: 280.

Tandnackeln 1: 58.

Tandrotan 1: 312.

Tandsvlngeln 2: 491.

Tarald 1: 335.

Taskegräs 1: 341.

Theprisau 1: 165.

Thorsnässlnn 1: 158.

Tibast 2: 205.

Tidlösan 2; 350.

Tiggarmöjan 1: 265.

Timjeprisau 1: 167.

Timotej 2: 524.

Tirsbastau 2; 20 i.

Tisbast, Tisibast 2: 205.

Tistelborre.i 1: 42.

Tislelslägtet 1: 44.

Tislelvärra 1: 42.

Tistnm 2: 5.

Tiutou 1: 217.

Tivebark 2: 205.

Tived 2: 205.

Tivilbast 2; 205.

Tiänuug 2: 279.

Tiörne 2: 102.

Tjocknarven 1: 411.

TjurbasL 2: 205.

Tjaisippa 1; 273.

Tjälluppa 1; 274.

TjärhlomiiMu 1: 394.

Tjärlysan 1: 394.

Tjäiört 1: 394.

Toftelblomma 2: 296.

Toihven 2: 493
Tojsdxingeu 2: 504.

Tokbusken 2: 73.

Toltan, vanliga 1: 49, siberi-

ska 1: 50.

Tollaslägtel 1: 49.

Tomtskrdjipun 2: 188.

ToiiUöri 1: 71.

Toppfiiiitmgeh 1: 404.

Toppklockan 1; 95.

7 opplösau i : 1 95

.

Tornörttu 1: 320.

Torrvärk=gräs I: 93, 280.

Torste 2: 8.

Tosiet 2: 7.

Tuta 1: 49.^

Trampgrä^2: 201.

Tranbärsoäjien 2: 156.

Tranjiiton 2: 157.

Tranvickvrii. 2: 145.

Tranärler 2: 143, 145.

Treagntågen 2: 367.

Trebeuiug 1: 139, 232.

TrMitdpriscu, 1. 169.

Treblommäia 1: S2.

Treegga 2: 395.

Treuijölksgräs 1: 284.

Trespetstågen 2: 366.

Triften 1: 205.

Trindstarren 2: 444.

Trollbär 1: 154, 155, 289,

2: 350.

Troik, Tro»ka 1: 139.

Trubbnaten 2: 386.

Trubbslarren 2. 450.

Trubbtågen 2: 362.

Tryet, vanliga 1: 91.

Trädstarreii 2: 415.

Trådtågen 2: 362.

Trädgårdsmållaii 2; 221.

Trädgärd.«-Scorzoueran 1: 65.

Trädgårdsvican 1: 190.

Trädväva 1: 210.

Tränjon 2: 157.

Träto^rä.s 1; 84.

Tröske, Tröste 2: 8.

Tulkörten 1: 146.

Tulpianen, vilda 2; 334.

Tungörtsläglei- 1: 100.

Tusenbladaii 1: 10.

Tuseiidygdefebersgräs 1: 150.

Tuseugren i; 1 0.

Tusengyllen 1: 150.

Tusengyllenkrut 1: 151.

Tusengyllenörl 1: 150, 151.

Tusenskönan 1: 32.

Tusens^öiior. gula 1,260, 262.

Tuvbräckan 2: 14.

Tuvgliiiien 1: 399.

Tiivstarren 2: 433.

Tuvsäven 2. 405.

Tuvtåteln 2: 491.

Tvåbladkonvaljen 2: 348.

Tvåfärgstarreu 2: 436.

Tvåradstarren 2: 445.

Tväbladan 2; 307.

Tyskginsten 2 106.

Tyssliug 2: 156.

Tysved 2: 205.

r«(ia« 2: 491.

Tågbär 2: 64.

Tåghvetet 2: 458.

Tägslarr 2: 448.

Tårpilen 2: 247.

Tårörier 1: 388.

Tåtel 2: 492.

Tåtelsmilet 2: 502.

Täck-arun Ir 151.

Täguåtel 2: 492.

Täpperot 1: 221.

Tälgras 1: 186.

Tätörter 1: 186.

Töreln, vanliga 2: 177.

Uddbär 2 153.
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/'ddiiateii 2: 3S(>.

Ugglerönn 1: 74.

Ullpilen 2: 'M7.

Ullörten, lilla 1: '.'5, tvska

1: 25, vanlipi 1: 25."

Ullört-.liiirtet 1: 24.

Ulvbär 1: 74.

Ulviöiiii 1: 74.

Ulvtry 1: 74.

llndtrciolen 1: 38V.

Utlerbär 2: \:^^^.

Vahl.^iiraset 2: 494.

\\ihU-$t<tvn'n 2: 429.

Valbjörk 2: •).

Valbor- 2: i».

Valguli 1: 285.

Valkullor 1: 284.

Valll;r:i>be 1: Wi.
Vallkrassen 1: 331».

Vallmon, klol- 1: 2'J3, klubb-

S92, opii- 1: ,293, råg- 1:

292.

ValhnosUi-let 1: 292.

Vallvrttn .1: 10.").

Vargbasse 2: 108.

Vargnijölke 2: 179.

Vassen 2: ')()().

Vass-svhitjdii 2: 490.

Vatteuaioc; 2: 331.

Vattenai-ven 1: 405, 407.

Valteiibitul:! 1: 87.

Vutteiiblädror 1: 184.

Vattengran 2: 41.

Vaitenklvcern 1: 139.

Vattenlins 2: 378.

Vattenmyntan 1: 13(5.

Vattenmärkan, mindre 1: 229,

vanliga 1: 229.

Vattennuijor 1: 2(56.

Vattenpeppar 1: 431, 2: 198.

Vattenprlsan 1: 1G4.

Valtenrättiknu 1: 325.

Vattenrolleka 1: 188.

Vatten.>;ervor 2: 390.

Vattem^lriijijittti 2: 185.

Vatterisliii,i;or 2: 39.

V(ittenst<irri'n 2: 430.

Vatten.-åpa 2: 198.

Vattenlistel 1: 40.

VatttnviipliDg 1: 139.

Vekar 2: 243.

VekeiiUjen 2: 3C.0.

Velamarot 1: 77.

Vtuddiir'en 1: 77.

Verrentorn 2: 10.

Vetteljus 1: 32.

Vetteruseii, I: 182.

Vialvickern 2: 140.

Videghis 1: 195.

Videtiireln 2: !7.j.

Vidkhcko,, i: 98.

Vigeiiorn 2: 10.

Vijnn 2: 487.

Vildapeln 2: 42.

VildbatVa 2: 498.

Vildkorn 2: 457.

Vildkras,-e 1: 325.

Vild-KuiiinuM 1: 235.

Vildlin 1: 327.

Vildlinet 1: 370.

Vildmaloau 1: 357.

Vild-Per.nljnn 1: 220.

Vildpesa 2: 4()$.

Vildpor.-^ 2: 107.

Vilsier 2: 243.

ViiidblDiiiiiior 1: 92.

Vindhvcii 2: 517.

Vindornas .~l;.g:c 1: 101.

Viiidvippor 1: 272.

Vingviulen 2: 13 4.

Vmnlräd 1: 210.

Vinlergrön 2: ltl8.

Vintergi Onan, ensidiga 2: 1 7
1

,

gröublouiini^a 2: 1(19, mel-

lan- 2: 170. mindre 2: 170,

rundbladitra 2: l(i9.

Vinierkrassi: 1: 321.

Vinterkrassen, vanliga 1:321,

tidiga 1: 322, smäblom-
miga 1: 322.

Vinteruypoii 2: 88.

Vinterrapunsel 1: 79.

Vipparun 1: 150.

Vippor 1: 272.

Vippstarren 2: 443.

Vippartan 2: ! 38.

Vivang 2: 277.

Vivslägtet 1: 189.

Vregräs 1: 93.

Vresalfneit 2: 209.

Vricendein 1: 90.

Vrivångelitriid 1: 90.

Vurhrodden 2: 521.

Vårlrndag.-slök 2: 335.

Värlonken 2: 292.

Vårlökar 2: 335.

Vårlöken, vanliga 2: 335.

\'<irprisan 1: 108.

Värråg-bloiiinia 1: 336.

Värsaffrun 2: 329.

Vårsalat 1: 78.

Vnrsalaten, vanliga 1; 78,

tand- 1: 79.

Vårsippuii 1: 274.

Vårsmilei 2: 502.

Wirvickern 2: 146.

Värälsktirmen 1: 330.

i'arärtan 2: I3S.

Våtjlokaii 1: 236.

Våtnarven 1: 400.

Vtiddklinten i'. 3».

Vagbraddblad 1: 200.

VäggörteH 2: 214.

Vägmallun 2: 223.

Vugnäbbnn, vaiilina 1: 305.

Vägsenapen 1: 307.

Vägtisteln J.: 45.

VägLoiH 2: 10.

Vägvärdan 1: 09.

Vänderotcn, vanlitra 1: 77,

tväbyggar- 1: 78.

Viinöri 1: 77.

Väretorn 2: 10.

Viirkört 1: 257.

Wau 1: 251.

\Veide( 1: 344.

Wtdel 2: 137.

Wele 2: 137.

\ xnL-griis 2: 322.

Åbrodd, vild 1: 19.

Ågm, Ahm 2: 400.

Åkerbinda 1: !03.

Akerbindan 2: 195.

Åkerbär 2: 50. 03.

Akerbärsörten 2: 00.

Äkerjlblan 1: 50.

Äkerfrijlet 1: 427.

Akergijll n 1: 311.

Akerhvenen 2: 517.

Åkerkaflen 2: 527.

Akerkummen 2: 97.

Äkerkiösa 2: 517.

Äkerklätten 1: 390.

Åkerklövern 2: 125.

Åkerkullan 1: 9.

Åkerkål 1: 304.

Åkerkålen 1: 302.

Äkerleja 1: 285.

Akerloston 2: 473.

Åkerlök 2: 340.

Åkermöjan 1: 264.

Åkermönjan 2: 92.

Akerp7'isan 1: 168.

Akerrasten 1: 107.

Äkerreva 2: 03.

Åkerros 1: 391.

Åkerrosor !: 39.

Åkerrova 1: 303.

Åkerrättikan 1: 299.

Åkerröken 1: 298.

Åkersenajien 1: 304.

Åkerskeplingen 1: 180.

Åkersperge.ln 1: 427.

Åkersijskan 1: 1 28.

Åkertisteln 1: 46.

Akerciiidun 1: 103.

Åkervädden 1: 71.

Åkerärtan 2: 132.

Åkerögan 1: 1 12.

Ålandsrot 1- 27.
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Algräs 2: 384.

Ålnate 1: 268.

Alnaten 2: 384.

Amöjan 1: 256.

Afjebrodden 1: T 71.

Ältgräs 1: 257.

Ältmöjan 1: 257.

Augbollar 1: 284.

Ängdun 2: 409.

Angknappar 1: 284.

Angsanisen 1: 233.

Angshläran 1: 392.

Ängsborst 2: 529.

Angsbräsmnn 1: 313.

Angsgröet 2: 477.

Ängshafran 2: 500.

Angskaflen 2: 526.

Ängskampen 2: 523.

Angsklockan 1: 99.

Ängsklövern 2: 119.

.4ngls^•or?^e< 2: 456.

Ängskrassen 1: 313.

Ängskummin 1: 218.

Ängslysan 1: 392.

Angslöken 2: 341.

Ängsnackeln 1: 62.

Ängsnejlikan 1: 402.

Ängsnäbban 1: 361.

Ängsrutan, acklejbladiga 1:

279, enkla 1: 280, gula 1:

.. 280, mindre 1: 281.

Ängsrutor 1: 279.

Ängsröret 2: 510.

Ängssalvian 1: 118.

Ängsskäran I: 47.

Ängsstickan 1: 225.

Ängssvingeln 2: 468.

Ängssyran 2: 192.

Ängssötan 1: 1 48.

Ängsullen S: 408, 409.

Ängsvialen 2: 137.

Ängsvädden 1: 72.

Äpleträdet 2: 42.

.4ren;j?'j«an 1: 166.

Ärttörnet 2: 106.

Ärtvichern 2: 1 iO.

Äxing 2: 460.

Öbär 2: 153.

Ögnsbär 2: 153.

Ögonblomraor 1: 1!0.

Ögongrönan 2: 171.

Ogonsjukegräs 2: 172.

Ögontrösten 1: 173.

Ölgräs 2: 53.

Ornblomstret 2: 108.

Öronklockor 1: 99.

Oronnackeln 1: 62.

Örtpilen 2: 264.
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n.

Register öfver Slägtena

och de större slägtenas arter.

Abies 2: 284.

Acer 1: 'JAH.

Acliillea 1: 10.

Aconitum 1: 1^86.

.\eorus 2: 375.

Actsea 1: 1^89.

Adonis 1: 271.

Adosa 1: 247.

Aegopodiuru 1: 232.

Aesculiis 1: 2,i0.

Aelhusa 1-. 2->f>.

Agriiiionia 2: 92.

Agroiteuiina 1: 390.

Agroctis 2: 513.

Aira 2: 491.

Ajuga 1: 1 Ki.

AlchemiUa 2: 95.

Alisma 2: 351.

Alliaria 1: 309.

Alliuin 2: 337.

A bus 2: 267.

Alopecurus 2: 526.

Alsine 1: 422.

AlUiaea 1: 355.

Alysfuni 1: 331.

Aninrantus 2: 214.

Aiiagaili.s 1: 19f).

AnchiLsa 1: 106.

Aiidroineda 2: 159.

Audrosace 1: 192.

Anemorie 1: 275.

Anethum 1: 222.

Angelica 1: 213.

Antennaria 1: 20.

Anthemis 1: 8.

Anthericuin 2: 313.

Antliuxanlhiini 2: 521.

Atilhrisciis 1: 244.

Anthvllis 2: 108.

Antirrliimim 1: 159.

Apium 1: 235.

Aquilegia 1: 285.

Arabis 1: 317.

Archaugelica 1: 214.

Arclium 1: 40.

Arctostaphylos 2: 157.

Areiiaria 1: 419.

Aristolochia 2: 203.

Arnieria 1: 205.

Arnica 1: 2.

Ariioseris 1: 70.

Artemisia 1: 11.

A rum 2: 373.

Asarum 2: 203.

Asj)araens 2: 344.

Asperugo 1: 115.

Aspernia 1: 80.

Aster 1: 30.

Astragaiu* 2: 127.

Au-iplex 2: 221.

Avena 2: 497.

Azalea 2: 164.

Ballota 1: 129.

Barbarea 1: 321.

Bartsia 1: 172.

Batrachium 1: 266.

Bellis 1: 32.

Berberis 1: 290.

Betoniea 1: 126.

Beliila 2: 271.

Bidens 1: 1.

Blitum 2: 215.

Blyliia 2: 517.

Brachypodiuin 2: 461.

Brassica 1: 302.

Braya 1: 309.

Briza 2: 476.

Bromus 2: 471.

Brvonia 2: I.

BulUarda 2: 28.

Bunias 1: 31 4.

Bupleuruni 1: 237.

Buumius 2: 350.

Cakile 1: 301.

Calamagrostis 2: 507.

(lalamirilha 1: 13 4.

Calla 2: 374.

Callitriche 2: 292.

Calluna 2: 150.

Callha 1: 282.

Calypso 2: 296.

Camelina 1: 326.

Campanula 1: 94.

Capsella 1: 340.

Cardamine 1: 312.

Carduus 1: 42.

Carex 2: 412.

acuta 431, alpina 429, aui-

pullacea414. aquatilis 430,

areuaria 440, atrala 428,

bicolor 436, Boeuningbau-

siana 437, borealis 431,

Buxbaumii 428, caespitosa

433, cane.cens 439, eapil-

laris 417, capilata 451,

chordorhiza 447, digitala

426, dioica 452, distans

422, disticha 445, divulsa

445. elongata 437, elytroi-

des 436, ericelorum 426,

evoluta 415, exteusa 422,

filiformis 415, flacca 417,

flava 421, fuliginosa 419,

fulva 422, glauca 417, gla-

reosa 441, globularis 425,

haematolepis 430, heleona-

stes439, helvola440, hirta

415, Hornschuchiana 422,

hy[)erborea 432, iucurva

448, iiiterniedia 446, irri-

gua 421 , juncella 435, katte-

gateusis 430, Isevirostris

414, lagopina 442, laxa420,

leporina 442, lencoglochin

448, liserica 443, limosa

420, liiuula 432, livida 423,

loliacea 43S, iiiacilenla439,

mariliiua 430, microglochin

449, niicrostacbya 440,
ii>ontana424, muricata445,

nardina452, uigra 429, nor-

vegica 441, iiulans 412,
obtusaia 450, Oederi 422,
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ornithopoda 427, pallescens

418, paludosa413, panicea

423, paniculata 443, para-

dosa 443, parallela 452,

pauciflora 449, pedala 427,

pediformis 427, pilulifera

425, praecox 42(), prolisa

433, pseudocyperus 416,

pulicaris 451, pulla 415,

rarifiora 421, remota 437,

rigida 435, riparia 412, ro-

tundata 414, rufina 430,

rupeslris 450, saliiia 430,

saxatilis 415, Sclireberi 443,

silvatica 416, steilulala438,

stricta 432, tenella 439,

tenuiflora 439, teretiuscula

444, lomeiUosa 424, trico-

stata 433, turfosa434,ustu-

lata 419, vacillans 431, va-

Sinata 423. Vahlii 429,

vesicaria 413, vitilis 440,

vulgaris 434, vulpiua 444.

Cailiua 1: 40.

Carpiuus 2: 234.

Carum 1: 231
Cassiope 2: 160.

Catabrosa 2: 488.

Centaurea 1: 37.

Ceutuncalus 1: 197.

Cephalauthera 2: 302.

Cerastiuni 1: 412.

Ceratophyllum 2: 293.

Chaerophyllum 1: 243.

Chamorcliis 2: 325.

Chelidocium 1: 293.

Chenopodium 2: 215.

Chimaphila 2: 168.

Chrysanthemum 1; 12.

Chrysosplenium 2: 19.

Cichoriuin 1: 69.

Cicuta 1: 231.

Cineraria 1: 4.

Circsea 2: 37.

Cirsiiim 1: 4 4.

Cladium 2: 400.
_ ^

Clinopodinni 1: 135.

Cochlearia 1: 328.

Coaloglossuiii 2: 320.

Colchicum 2: 350.

Comanim 2: 72.

Conium 1: 241.

Coiivallaria 2: 345.

Convolvulus 1: 101.

Corallorhiza 2: 298.

Coriandnim 1: 247.

Cornus 1: 206.

Coionilla 2: 148.

Coronopus 1: 346.

Corydalis 1: 295.

Corylus 2: 236.

CorynephoiHis 2: 503.

Cotoneaster 2: 51.

Cotula 1: 20.

Crambe 1: 300.

Crataegus 2: 49.

Crepis 1: 54.

Crocus 2: 329.

Cuscuta 1: 103.

Cynanchuui 1: 146.

Cynoglossum 1: 113.

Cyiiosurus 2: 465.

Cyperns 2: 398.

Cypripedium 2: 295.

Dactylis 2: 465.

Daphne 2: 204.

Datura 1: 152.

Daucus 1: 222.

Delphinium 1: 288.

Deotaria 1: 312.

Diaothus 1: 400,

Diapensia 1: 141.

Digitalis 1: 158.

Digitaria 2: 519.

Digraphis 2: 522.

Diplotasis 1: 306.

Dipsacus 1: 73.

Draba 1: 332.

Dracocephahira 1: 130.

Drosera 1: 387.

Dryas 2: 84.

Echinochloa 2: 518.

Echinops 1: 48.

Echinosperuinm 1: 114.

Echium 1: 107.

Elatine 1: 430.

Elsholtzia 1: 139.

Elymus 2: 455.

Empetrum 2: 175.

Epiiobium 2: 31.

Epipactis 2: 304.

Epipogiuui 2: 301.

Erica 2: 150.

Erigeron 1: 31.

Eriophorum 2: 408.

Erodium 1: 367.

Erucastrum 1: 306.

Erviim 2: 146.

Eryngium 1: 238.

Erysimum 1: 310.

Erythrsea 1: 306.

Euonymus 1: 208.

Eupatorium 1: 36.

Euphorbia 2: 17 (i.

Euphrasia 1: 173.

Fagus 2: 227.

Palcaria 1: 230.

Farsetia 1: 330.

Festuca 2: 466.

Ficaria 1: 269.

Filago 1: 24.

Fluminia 2: 490.

Fragaria 2: 69.

Fraxinus 1: 143.

Fritillaria 2: 333.

Fumaria 1: 298.

Gagea 2: 334.

Galaiithus 2: 329.

Galeobdolon 1: 123.

Galeopsis 1: 124.

Galium 1: 81.

Genista 2: 105^

Gentiana 1: 147.

Geranium 1: 359.

Geum 2: 81.

Glaucium 1: 295.

Glaia 1: 198.

Glechoma 1: 132.

Globularia 1: 198.

Glyceria 2: 484.

Gnaphaliuni 1: 21.

Goodyera 2: 309.

Gymnadenia 2: 318.

Gypsophila 1: 403.

Halianthus 1: 421.

Halimus 2: 224.

Haloscias 1: 224.

Hedera 1: 210.

Helianthemum 1: 376.

Helosciadium 1: 236.

Heracleum 1: 220.

Herminium 2: 325.

Herniaria 2: 182.

Hesperis 1: 311.

Hieracium 1: 56.

aestivum 57, alpiimm 60,

anfractum 59, atratum 59,

auraDtiaeum 61, Auricula

62, auriculeforme 63, bo-

reale 57, csesiuiii 59. col-

linum 61, coryaibosuni 57,

crocatum 57, cymosum 61,

decoloraDS 02, diaphanum

59, dovreiise 60, dubium

61, fasciculare 59, Friesii

58, glomeratum 61, gothi-

cum 58, lapponicum 58,

murorum 59, iiigrescens60,

Dorvegicum 58, onosmoides

60, oreades 60, paliidum

60i paludosuiu 56, Pilo-

sella 63, pralense 62, pre-

nanthoides 56, ramosum

59, rigidum 58, saxifragum

59, setigerum 61, stoloni-

florum 03, striotum 56, sue-

cicum 62, tridentatum 58,

umbellatum 57, vulgatum

59.
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Hierochloa 2: T.IH).

Hippopliae 2: 21)0.

Hippnris 2: 40.

Holciis 2: iOi.

Holostevini 1: il 8.

Honkenya 1: 421.

Hordeuin 2: 4ö(t.

Hottonia 1: 18S.

Humulus 2: 2!0.

Hutchiiisia 1: 343.

Hvdrochoi-is 2: 330.

Hydrocnlyle 1: 239.

Hyoscyanius 1: 1.")?.

Hypeficinii 1: 372.

Hypochaeris 1: 07.

Jasione 1: 100.

Ilex 1: 209.

Iinpatiens 1: 3j0.

Imperatoria 1: 219.

Inula 1: 26.

Iris 2: 327.

Isatis 2: 343.

Juncus 2: 359.

acutiflorus 3G3,a]piiius3C4,

arcticus 302, articulatus

363, balticuÄ 361, biglu-

nii.'^ 308, bottnicus 360,

bufoniu.s308, capitatus 309,

castaueus 300, compressus

365, concrlonieratus 300,

diffusas 301, cffusus 300,

filiformis 362, Gerardi 360,

glaucus 3()1, lampocarpos

363, maritiinus 359, ob-

tusiflorus 362, pygmaeus

309, sqiiarrosus 305, sty-

jjius 307, supiuus 364, tri-

fidus 306, trijrlumis 307.

Janiperus 2: 288.

Kobresia 2: 453.

Kochia 2: 220
Koeleria 2: 503.

Koeuigia 2: 202.

Lactuca 1: 51.

Lamium 1: 121.

Laserpitium 1: 213.

Lapsana 1: 71.

Lathrfea 1: 182.

Lathyrus 2: 133.

Lavatcra 2: 355.

I/cdum 2: 1 66.

Lemna 2: 376.

Leontodon 1: 00.

Leonunis 1: 128.

Lepidiuni 1: 341.

Lepigonum 1: 428.

Lepturus 2: 464.

Leucantliemura 1: 13.

Leiicojum 2: 329.

Li-visiicuui 1: 217.

Libanoiis 1: 2l'5.

Ligustrum 1: 142.

Lilium 2: 334.

Linioselln 1: 171.

Linaria 1: löO.

Linnaea 1: 92.

Liiiosyris 1: 29.

Linnm 1: 370.

Listera 2: 307.

Lilhospermum 1: 109.

Liltorella 1: 203.

Lobeiia 1: 100.

Lolium 2: 462.

Lonicela 1: 90.

Lotus 2: 110.

Lunaria 1: 329.

Luzula 2: 369.

Lychnis 1: 391.

I^ciuni 1: 155.

Lvcopsis 1: 107.

Lycopiis 1: 138.

Lvsiniachia 1: 194.

LytbiMuii 2: 29.

3Jajantliemum 2: 348.

Malachiuni 1: 405.

Malaxis 2: 299.

Malva 1: 355.

Marnibiuni 1: 129.

Matricaria 1: 14.

Mcdicago 2: 1 !l.

Melanipyruiii 1: 179.

Melica 2: 495.

Melilotus 2: 114.

Mentha 1: 136.

Menyanthes 1: 139.

Mercui-ialis 2: 179.

Milium 2: 505.

Molinia 2: 489.

Moneses 2: 171.

Monotropa 2: 172.

Montia 2: 181.

Mulgedium 1: 49.

Myosotis 1: 110.

Mvosurus 1: 270.

Myrica 2: 278.

Mvricaria 2: 180.

Mviiophvlium 2: 39.

Myrrhis'1: 247.

IVajas 2: 332.

Narcissus 2: 329.

Närdas 2: 529.

Narfhecium 2: 357.

Nasturtium 1: 323.

NeoUia 2: 306.

Nepeta 1: 131.

Nestlia 1: 345.

Nigrilella 2: 323.

Nuphar 1: 253.

Nymphaea 1: 252.

Odonlitcs 1: 173.

Oenanlhe 1: 220.

Oenutheia 2: 37.

Onobrychis 2: 149.

Ononis 2: 100.

Onopordon 1: 41.

Oplirvs 2: 323.

Orchi's 2: 310.

Origanuin 1: 133. '

Ornithogaluni 2: 337.

Ornithopus 2: 149.

Orobanche 1: 183.

Orobus 2: 138.

Oxalis 1: 368.

Oxycoccus 2: 156.

Oxyria 2: 193.

Oxytropis 2: 130.

Papaver 1: 292.

Parietaria 2: 214.

Paris 2: 349.

Parnassia 1: 380.

Pastinaca 1: 221.

Pedieularis 1: 175.

Peplis 2: 30.

Petasites 1: 34.

Peucedanuni 1: 218.

Phaca 2: 130.

Phalaris 2: 522.

Phippsia 2: 488.

Phleum 2: 523.

Phragmites 2: 506.

Phyllodoce 2: 163.

Picris 1: 65.

Pimpinella 1: 233.

Pinguicula 1: 186.

Pin US 2: 280.

Pisuni 2: 132.

Plantago 1: 199.

Platanthera 2: 321.

Pleurospernuim 1: 240.

Poa 2: 477.

Polenionium 1: 140.

Polygala 1: 347.

Polygonum 2: 195.

Populus 2: 238.

Potaii;ogeton 2: 379.

acutifolius 385, coloratus

381, conipressiis 385, cri-

spus 384, cnrvifoliiis 382,

dicipiens 383, fluitaus 380,

gracilis387, gramineus381,
heterophylius 381, lucens

382, marinas 388, inucro-

natus 386, natans 380, ni-

grescens 381, nitens 382,
obtnsifolius 386, pectinatus

387, perfoliatus 384, poly-
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gonifolius 380, praelongus

383, pusillua 386, rufescens

381, rutilus 387, salicifo-

iius 381,spargaDifolius380,

Zizii 383, zosteraceus 388,
zostersefolius 385.

Poteiitillfi 2: 73.

alpestris 78, anserJDa 74,

argenlea 77, cinerea 79,

coUina 78, fruticosa 73,
inclinata 78, maculata 78,

nivea 76, uorvegica 75,

opaca 79, procumbens 79,

reptans 76, lupestris 73,

Tormentilla 79, venia 78.

Poterium 2: 94.

Prim nia 1: i 89.

PiuDella 1: 120.

Pruuus 2: 98.

Pulicaria 1: 28.

Pulmonaria 1: 108.

Pulsatilla 1: 272.

Pyrethrum 1: 14.

Pyrola 2: 168.

Pyrus 2: 42.

(Juercus 2: 230.

Radiola 1: 371.

RaDuiiculus 1: 25 4.

aconitifolius 254, acris 259,
arvensis 264, auricomus

258, bulbosus 261, cassu-

bicus 259, Flammula 257,
Friesii 260, glacialis 255,
hir.sutus 264. hyperboreus

264, illyricus 258, lap|)o-

nicus 263, Lingua 256,

Deiuoro8us 261, nivalis 262,

ophioglossifolius 266, Phi-
louolis 264, polyantliemos

260, pygmaeus 263, repens

261, reptans 257, seelera-

lus 265, silvaticijs 260.

Raphanus 1: 299.

Re»eda 1: 251.

Rhamnus 2: 7.

Rhinanthus 1: 174.

Rhodiola 2: 22.

Rhododendron 2: 165.

Rhvuchospora 2: 400.

Ribes 2: 3.

Rosa 2: 85.

Acharii 88, canina 87, ca-

relica 91, cinuamoiiiea 90,

collina 88, coriifolia 88,

crassifolia 88, duinetorum

87, inodora 86, mollissiina

89, pimpinellaefolia 91, po-

milera 89, rubiginosa 86,

tenticosa 87, ^pinosjbsjma

91, Swartzii 87, tomentosa
89, venosa 87, villosa 89.

Rubus 2: 55.

affinis 58, arcticus 66, c£e-

sius 63, castoreus 64, Cha-
maemonis 67, corylifolius

59, discolor Cl, glandulo-

sus 61, horridus 61, idseus

55, nemorosus 60, plicalus

57, pruinosus 59, Radiila

61, saxatilis 64, suberectus

58, taeiiiaruni 61, tbyrsoi-

des 58, urabrosus 61, Wahl-
bergii 60, vulgaris 60.

Rume.x 2: 184.

Äcetosa 192, Acetosella

193, aculus 189, consper-

sus 188, crispus 187, cri-

status 189, divaricatus 188,

domesticus 187, jientilis

188,glomeratiis 1 90, Hippo-
lapathuni 186, Hydrolapa-
thum 185, maritim US 190,

maximus 185, Nemolapa-
thum 189, obiiisifolius 188,

palustri8l9I, Patientia 187,

platypbyllus 188, propin-

qiuis 188, sanguineus 189,

silvestris 189, Steinii 191,

thvrsoides 193.

Riippia 2: 389.

Sagina 1: 424.

Sagittana 2: 353.

Salicornia 2: 22^*.

Salix 2: 241.

acutifolia 247, alba 244,

ambigua 253, amygdalina

241, arbuscula 263, are-

naria 259, aurita 252, au-

rora 261, bicolor 254, bo-

realis 257. canescens 249,

caprea 250, cinerea 252,

cuspidata 243, daphnoides

246, depressa 254, finn-

markica 261, fragilis 243,

Friesiana 259, fusca 259,

glaiica 261, grandifolia252,

hattata 255. Helix 245,

herbacea 264, hippophaé-

folia 249, hirtula 261, ho-

losericea 252, incubacea

259, Lwstadiana 249, la-

nata 247, lanceolata 250
Lappounni 248, lauiina 255
liraosa 248, livida 253, ma-
jalis 2;)4, mollissima 250
rayrsinites 262, myitiUoi-

des 260, myrtoidés 258
nigricans 2.i6, ovata 263
pentaidra 242, phyli(ifo'ia

254, plicata 253, polaris

265, purpurea 245, repens

259, reticulata 263, ros-

marinifolia 258, rubra 246,
sarmentauea 263, silesiaca

251, Smithiana 250, tri-

andra 241. undulata 249,
versifolia 257, viniinalis

249, viridis 244.

Salsola 2: 22iS.

Salvia 1: 118.

Sambucus 1: 74.

Samolus 1: 193.

Sauguisorba 2: 93.

Sanicula 1: 238.

Saponaria 1: 403.

Sarothamnos 2: 104.

Saussurea 1: 48.

Saxifraga 2: 10.

. adscendens 15, aizoides 14,

caispitosa 14, cernua 17,

cotyledon 10, graniilata 16,

HirculuB 13, nivalis 11,

oppositifolia 12, rivularis

18, stelliiris 12, tridacty-

liles 15.

Scabiosa 1: 72.

Scandix 1: 246.

Scheuehzeiia 2: 356.

Schoberia 2: 226.

Schoenus 2: 398.

ijcirpiis 2: 401.

acicularis 407, Baeothryon

405, caespitosus 405, com-
pressus 403, äuitans 406,

glaucus 403, lacustris 402,

maritimus 402, mukicau-

lis 407, palustris 407, par-

vulus 405, paueiflorus 404,

riifus 404, setaceus 406,

silvaticus 401, Tabernse-

montani 403, uniglumia

407.

Sclerantbu» 2: 183.

Scorzonera 1: 65.

Scrophularia 1: 158.

Scutellaria 1: 119.

Sedum 2: 23.

Selinum 1: 217.

Sempervivum 2: 2(1.

Senebiera 1: 346.

Senecio 1: 5.

Serratula 1: 47.

Seslera 2: 528.

Setaria 2: 518.

Sherardia 1: 79.

.Sibbaldia 2: 80.

Silaus 1: 224.

Silene 1: 395.

Sinapis 1: 304.

Si»vmbriuHi 1; 306.
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Sium 1: 228.

Solanuiu 1: 153.

Solidago 1: 29.

Sonchus 1; 50.

Sorbus 2: 44.

Sparganiiini 2: 39 i.

Spergula 1: 427.

Spiraa 2: 52.

Stachjs 1: 126.

Statiie 1: 204.

SieJlaila 1: 405.

Steiifaainmaria 1: 113.

Stipa 2: 504.

Straliotes 2: .3.31.

Sturmin 2: 299.

Supeda 2: 22Ö.

Subularia 1: 337.

Succisa 1: 72.

SyuQphvtum 1: 105.

.Syriiieå 1: 143.

TaDacetum 1: 19.

Tarajacum 1: 52.

Taxus 2: 290.

Tee^da]la 1: 339.

Telragonolobus 2: 109.

Teucrium 1: 1 1 C.

Thaliclrum 1: 249.

Thesium 2: 203.

Thlaipi 1: 338.

Thyinus 1: 133.

Tilia I: 352.

Tofieldia 2: 358.

Torilis 1: 252.

Trago|j<i^on 1: (ti,

Trapa 2: 39.

Trichera I: 71.

Ti-ieulalis 1: 193.

Trifoliuiu 2: 11 (i.

Triglochin 2: 354.

Triodia 2: 490.

Triticuni 2: 457.

Trollius 1: 1^84.

Tulipa 2: 334.

Turriiis 1: 320.

Tussilaj;o 1; 33.

Typha 2: 393.

Ulmu, 2: 207.

Urtica 2: 212.

Utriciilaria 1: 18{.

Vacciniuiij 2: 152.

Vahlodea 2: 494.

Valeriaua 1: 77.

Valeriaiiella 1: 78.

Verbascuiii 1: 155.

Verbena 1: 145.

Vtroiiica 1: 162.

agrestis 169, alpina 167,

Anagallis 164, arven&is 168,
Beccabuiiga 163, Chainae-

drys 165, hedenfolia 170,

loiifjifolia 162, maritima
162, monlana 165, offici-

iialis 166, opaca 170, per-

sica 170, polila 170, .saxa-

tilis 167. tcutellala 164,

serpyllifolia 167, spicata

16.3, iriphyllos 169, verna

168.

Viburriiini 1: 73.

Vicia 2: 140.

Viola 1: 378.

areriaria 381, arvensis 378,

biflora 385, canina 381,

elatior 379, epipsila 385,

hiria 384, mirabilis 382.

montana 381, odorala 383,

palustris38.'i, pratensis380,

scanica 385, silvatica 381,

stagniria 380, suecica 385,

tricoior 378, uiigiuo^a 385,

umbrosa 384.

Viscum 1: 8>.

Xaiithium 1: 73.

Zannicliellia 2: 390.

Zosiera 2: 391.
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m.

Nyckel till Slägtena, enligt Linnés System.

Linnés System. Klasserna.

Blommorna alla tvåkönade, d. v. s. med både ståndare och spira

(pistill).

I. Första Klassen: Monandria. Ståndare 1.

II. Andra »

III. Tredje »

IV. Fjerde

V. Femte »

VI. Sjette »

VII. Sjunde

VIII. Åttonde »

IX. Nionde »

X. Tionde

XI. Elfte

XII. Tolfte

XIII. Trettonde »

XIV. Fjortonde »

XV. Femtonde »

XVI. Sextonde »

XVII. Sjuttionde »

XVIII. Adertonde »

XIX. Nittonde »

XX. Tjugonde »

• Diandria.

Triandria

.

Teirandrin.

Pentandriu.

Hexandria

.

Heptandr-ia.

Octandria

.

Enneandria.

Decandria.

T)odecandria.

Icosandria.

Polyandria.

Didynamia

.

Tetradynamia.

Ståndarne

alldeles

fria.

S.

It.

U).

n eller 1?.

13— 00, på fodret.

13—00, på fästet,

tvåväldiga, d. v. s. 4, två

längre och tvä kortare.

fyrväldiga, d. v. s. 6, fyra

längre och två kortare. '

Monadelphin. .' tåndar.slrängarne hopväxta tilK

en stam. |

Diadelpliia

.

' hopväxta till i

två stammar, j Ståndarne

Polyadelphia. » hopväxta till \_ m. e. m.

tre eller flera I sammanväxta
stammar. sinsemellan.

Syvge?iesia. Stånd:ii knapparne san)manväxta el-
j

ler samman- I

hängande.

Gynandria. Ståndarne sammanväxta med spiran (pistillen).

** Blommorna alla enkönade, d. v. s. med endast antingen ståndare

eller spira (pistill).

XXI. Tjuguförsta Klassen: Afonoecia. Sambyggare, d. v. s. med båda könen pä samma
stiind.

XX [I. Tjuguandra » Dioecin. Tvåbyggare, d. v. s. med båda könen på olika

stånd.

*** Blommorna somliga enkönade andra tvåkönade.

XXIII. Tjugutredje Klassen: Polygnmia. Mångbyggare, d. v. s. med dels enkönade

dels ivåkönade blommor.
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**** Blommor (egentliga) antingen saknas eller äro så små att de

måste uppsökas med mikroskop.

XXIV. Tjugufjerde Klassen: Cryptognmin.

Ordningarna, ses nedan under de särskilda klasserna. De slägten och arler, som

kunna tillhöra andra klas«er eller ordningar :in de, i hvilka de äro upptagna, stå med

fin stil der, hvarest man också kan eller egentligen borde söka dem.

Första Klassen.
l:a Ordningen. Siift 1.

(Mouogynia.)

Blad kretsvisa: Hippuris 2: 40.

» vexelvisa: Zostera 2: 391.

» inga: Salicornia 2: 2i?5.

(Äkerkammen 2: 1*7. Snipen 2: 411.)

Andra Klassen.
l:a Ordningen. Stifl 1.

(Monogynia.)

Buske med motsatta blad: Ligustrum 1: 142.

Orter med tvåläppig och sporrad blomkrona; Lentihulariece 1: 184.

» » » sporrlös blomkrona: Saivin 1: 118.

» » icke tvåläppig blomkrona; kronan tväbladig: Circcea 2: 37.

» » » » » snmbladig, blommorna i bladveckskransar:

Lycopus 1: 1 38.

)i » » » » » » i ax, klase eller en-

staka : Veronica 1: 1 62.

Små bladiösa men bladlika vallenörler: Lennia 2: 370.

(Asken 1: 143. Galnkrassen 1: 342. Gbsörlen 2: 2?."). Aghen 2: 400. Britaglien 2: 401.)

Snipen 2: ill.)

2:a Ordningen Stift 2.

(Digyniii.

Anthoxantlmm 2: 521.

Tredje Klassen.
l:a Ordningen. Stift 1.

(Moiiog.vnia.)

Orter med motsatta blad ocii små blommor: Valerianem 1: 77.

» » skiftevisa " och stora '- Iris 2: 327.

Gräslika växter med oansenliga blommor i små ax, märken 2— 3: Cyperacem Scirpece

2: 400-412.
Gräs med borstlika blad; märke 1: Kfirdva 2: 520.

(Färgraadran 1: 81. Spädraaran 1: 86. Åkerkammen 2: 1»7. Monlia 2: 181. Roenigia 2: 202.

Knapptågen 2: 360. Vekelagen 2: 360. Lagtågen 2: 364.)

2:a Ordningen. Stift 2.

(Digynia.)

Gramineae utom Aiithoxanthum (Diandria Digvnia) och Nardus (Triandria Monogynia):

2: 454—52!».
lÄkerkammen 2: 97. Frömalian 2: 219.)

3:e Ordningen. Stift 3.

(Trigynia.)

Blad motsatta. Blomkrona 5-bladig: Holosteum 1: 418.

» » » sambladig: Montia 2: 181.

" vexelvisa: Koenigia 2: 202.

(Välnarren 1: 4U0. ElaUne 1: 430.)
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Fjerde Klassen.
l:a Ordningen. Stift 1.

(Mouogynia.)

Blad niotsatta. Krona 4-bladif;: Coi-nus 1: 206.
" " » sambladig; blommorna inom holk (i blomster eller blomkorg):

Dipsacem 1: 71.
» vexelvisa och samlade vid roten; " » » -. (llobuhiria 1: 198.
" " eller » " " Blomkalk sambladig. Blommor i hufvud, röda:

Sanguisorba 2: 93.
" " » " « » Blomkalk sambladig. Blommor gyttradt knipp-

visa, gulgröna: Alchemilla 2: 95.
" " » " » " Blomkalk sambladie. Blommor klasvisa, hvit-

gröna: Tkesium 2: 203.
'' » )j « » « Blomkalk sambladig. Blommor klasvisa, hvita,

välluktande: Majanthemum 2: 348.
" " » " » » Blomkrona sambladig. Blommor i stängladtax:

PlantcKjo 1: 199.
" " » » » " Bkiinkrona sambladig. Blommor enstaka i blad-

vecken: Centunculus 1: 197.
» kretsvisa. Krona sambladig: Stellata: 1: 79—88.

iGtaliaoa 1: 147. BeDllia 1: 13ti. Djöilen 1: 171. Alstern 1: 208. HellanbräsmaD 1: 314.
LuDdoageln 1: 33 V. RhamnDS 2: 7.)

2:a Ordningen Stift 2.

(Digyuia.l

Cuscuta (bladlösa parasit-örter): 1: 103.

(Caliam 1: 8». Genliana 1: 147. limDs 2: 207. ÅkerkammeD 2: 97.)

3:e Ordningen. Stift eller märken 4.

(Tetragynia.)

Buske: llex 1: 209.

Liten ört. Blommor i klynnedelad vi|)pa. Fruktämne 1 : liadiula 1: 371.
» "

i bladvecken. Fruktämnen 4: BulUarda 2: 28.

Vattenörter. " axvisa, med 4-bladig kalk: Poiamorjeton 2: 379.
» " " kalklösa: Rvijpia 2: 389.

iFjrslåodrade BönsarrfD 1: i 17. Krjpnarven och Raknarveo 1: 42.'i, 42r).|

Femte Klassen.
l:a Ordningen. Stift 1.

(Mouogynia.)

Buskar. Blad hela. Krona sambladig: Lonicera 1: 90.
•> » >> » fribladig. Smiiyrtnar fyrkanliga: Euonymus 1: 208.
" " » » » " Innda: Rhaiunus 2: 7.

" » flikiga ocli helbräddade: Hedern 1: 210.
" » » '> sågade: Ribes 2: 3.

Ortej-. Fruktämne under blomman. Kronan klocklik: Campnnida 1: 94.
» » » » » fatlik: Bamolus 1: 193.
» » inom blomkrona, delbart- '(-r:immigi Imoget 4 smånötter): Asperi-

foliw 1: 10.".— 115.
» » » » I-rumrnigt. Märke helt: I'rimulac€CE \: \SS— 198

lutom Centunculus).
» » » >» » Märke tudeladt. Blad hela: Gentia-

nece 1: 147—152.
» » " « " Märke tudeladt. Blad tredelade: Me-

nynutJiea 1: 139.
» » » » 2-ruminigL. iviiap[)ar vidväxta hvarandra: Sola-

lium 1: ir).'1.

» » » >' » Knappar fria. Krona sned. Blad
liela: Verbai:cum 1: 155.
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Orter. Fruktämne inom blomkrona, 2-rummia;t. Knappar fria. Krona sned. Blad fli-

kiga: Ilyoscyatmis 1: 152.
" I) » n 3-rummigt. Knappar fria. Krona reRelbuudtM).

Blad parbladiga: Polemnn.uvi 1: t 40.

• » » » " Knappar fria. Blad enkla. Stjelk

slingrande: Convolvulvs 1: 101.
» » » » 2-rianinigl. Knappar fria. Blad enkla. Stjelk

tuvig; fjellvaxter: Diapensia 1: 141.

Azalea 2: 164.

Ort. Fruktänuic inom blomkalk. Blommor i bladvecken: Glaux 1: 198.

iTliMiiin 2: 203. ölmas 2: 207. Rhododendron 2: Kiö. Sambucine* 1: 73— 7fi. Paraassia 1: ;i8ö.

Geraniicw 1: 359—368.)

2:a Ordnin<;en Stift eller märken 2.

iDigynia.)

Träd: Ulnm:> 2: 207.

Örter. Krona 5-bladig: Umhellntm 1: 212—247.
» >» sambladig. Blad stipellösa: Cynniichum 1: 116.

» Kalk. Blad stipellösa: Cltenopodiacece 2: 215—227 utom Salicornia, Haliniu»

och Atriplex.

•• n » med stipler: Herniarin 2: 182.

(Cöscuta 1: 103. Gentiana 1: 147. Peljgonom 2: 195.)

3;e Ordningen. Stift eller marken 3.

(Trigynia.)

SambucincfB 1; 73— 76.

(Rundbladiga DaggirUo 1: 388. VatoarTen 1: 406. Sandarrea 1: 418. Pog«lkn«n 2; 201.)

4:.; Ordningen. Stift 4—5.
(Tetragynia.)

DroseracecB 1: 386—388 (utom D. rotundifoli-a).

(Vemständrade Böasarrea 1: 416.)

5:e Ordningen. Stift 5.

(Pentagynia.'

Blad eukla: Plumbagineoe 1: 204—206.
» 3-fingrade: Sibbaldia 2: 80.

tLinom 1: 370.)

fte Ordningen. Spiror (pistiller) mänga.
(Polygynia.)

Myosurus 1: 270.

Sjette Klassen.
l:a Ordningen. Stift eller märke 1.

(Moiiogynia.)

Buske med gula, klasvisa blommor: Berberis 1: 290.

Ort. Blommor i de mot.^atta bladens veck: Peplis 2: 30.

Örter. •' i kolf: Aroidem 2: 373—379.
» '« icke i kolf. Frukt under blomkalken: lökväxter: Narcissinea 2: 3?9.

" * »inom » Lök: Liliacem Liliem 2: 333
—344.

• " " » » » Rotstock: Liliaceae Asparagf.r

2: 344—349. Nartheciacew 2: 357.
(StjworoMO 1: 193. Topplijsaa 1: 195.)

Oxyria 2: 193.

2:a Ordningen. Märken 2.

(Digynia.)

(Dlau 2: 207. Poljgoaam t. e. d. 2: 195.)



558

3:e Ordningen. Stift eller mutkeQ 3.

iTrigyniaJ

Blad platta, breda eller temligen breda. Bloiiiinoi- i talrika kransar: Rumex 2: 184.

» " smala och svärdlika. Blommor i '.x: Tujieldia 'i: 358.

» nästan halftrinda, jemnbreda. Bloiniiior i ;ix elk-r axlik klase. Ståndare inne-

slutna i kalkbladen, nästan stränglösa: Triglochin 2: ij54.

» » syllikt-jemnbreda. Blommor i klase. Stäudare icke inneslutna; strängar

lydlitca: Scheuchzeria 2: 350.

(Eiatint heiandra 1: 431 .)

Altsma 2: 351.

Tritntal»- I: l'J3.

-l:e Ordning-en. Spiror Ipislillei') inånga.

(Polygymii.i

(SemperTivum 2: -ö.i

Sjuiidf K Sas se 18,

l:a Ordningen. Stift 1.

l-MonogyiiKi.)

Ättoisde K S assen.
l:a Ordningen. Stift I.

i.Moiiogynia.l

Frukt inoui blomkalk. Blommor tidigare iin bladen. Buske: Ihtphnt 2: ^04.

" " blomkrona. " icke lidigari' än bladen. Småbuskar: Bicornes Erlca-

cew 2: 149— 15 1^

" under den sambladiga blomkronan. .Smä i)uskar: Bicornes VuccinieceZr. 152— 157.

» » » fyrbladiga " Orter: Epilubium 2: 31.

(Acer 1. 348. ElaUne 1: 430, (iulloppen 2: 173. Poljgonum 2: 195.)

2:a Ordningen Stift I'.

(Digynia.»

Chrt/soDplenium 2: 19.

(Acer 1: 248. Poljgonum I. e. A. 2: 195. Vresalmen 2: 209.)

3:e Ordningen. Stift eller märken 3.

(Trigyniii.)

Polygonum 2: 1 95.

(Elaline i: 430.)

l:e Ordningen. Stift 4.

(Tetrugynia.)

Blad enkla och hela, motsatta. Små vattenväxter: EUUine 1: 430.
>i " » '> krausvisa. Lundväxt: Paris 2: 349.

>> trefingradt-delade : Adoxa 1: 247.

]\ioiMEf Klassan.
l:a Ordningen. Stift 1.

(Monogyuia.)

iPoljgooum Bislorla 2: 199.)

2:a Ordningen. Spiror (pistiller) ö.

iFlexagynia.)

Butomu.< 2: 350.

Tionde Klassen.
l:a Ordningen. Stift I.

(Monogynia.;

Blomkrona sambladig: Bicornes Arouteir 2: 157. Audrumedtit 2: 159. Menziesitet 3:

162. Rhododeadron 2: 105.
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Blomkrona 5-bladie. Blad smala, tmiler bniiiulliga: Leduia 2: UiO.

" " » breda, glatta: Bicomes Pyrolect 'i: 107— 172.
" 5- eller i-bladig. Blad injia (fjälll: Mciiotropa 2: 17?.

iGcraoioiB 1: .'{59. Vacciniom 2: 1 52.)

2:a Ordningen, ^titi 2.

(Digynia.)

Blad vexelvisa: Saxlfrcuja 2: 10.

" motsatta. Blomkalk sambladig, 5- landad: SckraiUhus 2: ISii.

» " Blomkrona 5-bladig: IHanthew 1: 399—404.

3:e Ordningen. Stift 3.

(Ti-igynia.)

Foder sanibladigt: ISUtne 1: 395.

» 5-bladigt. Kronblad tudelade eller tiiklufna: Stellurla 1: 405.
" » " hela. Blad stipellösfi, temligen breda: iyortA-e»*</r( (kustört med

köttiga blad) 1; 421 . Arenuria 1: 41 9.
" " " " " " trådsmala: Alsine 1: 422.
" " " " " iiie<i stipler; Lejiicjnnum 1: 428.

(Tresliflade Uönsanen j: ill'. Rlådrisel 2: 180.)

4:e Ordningen. Slitt 5.

(Pentagyuia.)

Foder sambiadigt. Kronblad utan bihang: At/rosfemmu 1: 390.
" " " med " LijchjiU 1: 391.
" 5-bladigt. Fröhus ensamma. Blad breda. Större, slak och bräcklig öri: Mula-

chiuiii 1: 405.
" " " " " ovala till jeuinbreda: Cerastkun 1: 412.
" " " " " tråd- eller syjlika: ^perguln 1: 427. Sagina

1: 424.
" " »5 i hvar blomma: Sechim 2: 2!?.

(Desmanslinoppen 1: 247. Harsjran 1: 3ö8. Geranium 1: 359.)

Elftf Klassen.
l:a Ordningen. Stift 1.

(Monogynia.)
Lythruvi. 2: 29.

Agriirionia 2: 92,

(Reseda 1: 251.)

2:a Ordningen. Stift 2.

iDigynia.)

3:e Ordningen. Stift eller miirken 3.

iTrigynia.)

Blommor i ax (eller axlik klase): Restda 1: 251.
"

i flocklikt knippe: Euphorbia 2: 170.

4:e Ordningen. Spiror (pistiller) O— 12.

(Polygyiiia.)

Semperuifuin 2: 20.

Franas 2: 98.

Pomace<e 2: 42— 52.

Tolfte Klassen.
l:ii Ordningen. Stift 1.

(Monogynia.)

iCratsegus 2: 41.)

2:a Ordningen. Stift 2— 5.

(Dl— Pentagynia.)
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3:c Ordningen. Spiror (pistiller) många.
(Polygynia.)

Seiiticosa: Spirmacece, Potentillece (utom Sibbaldia) och Roseoe S: 52— 92.

Trettonde Khissen.
l:a Ordningen. Stift eller märke 1.

iMouogyiiia.)

Trkd: Tilia (Lind) 1: 352.

Små örtbuskar: Helianthemvm 1: 37(i.

Vatteuväxter med stora blommor (Neckrosor): Nymphojacecp 1: 252

—

9öi.

Örter. Krona 4-bladig, utan sporre. Foder 2-bladigt: Papavernceer 1: 292— 295.
» » •' » » » 4-bladigl: Actmo 1: 289.
» » 1-bladig, med sporre. Foder kronlikt: Delphhihan 1: 288.

Aconitum 1: 286.

AquUegia 1: 285.

2:a Ordningen. Spiror (pistiller) 3.

rrripynia.)

(Reseda 1: 2."» I. Hjpericoui 1: 37 2.1

3:é Ordningen. Spiror 5.

(Pentapynia.)

4:c Ordningen. Spiror (pistiller) många.

(Polygynia.)

Ranunculew utom Myosurus, Anemonece, Colthn, TroUius 1: 254— 284.

Fjortonde Klassen.
l:a Ordningen. Frukten 4 frölika smånötter.

(Gymnospermia.)

Krona 5-klufven: Verbena 1: 145.

» tvåläppig, sällan eoläppig eller 4-klufven: Verticillatce (utom Salvi» och Lycopus)

1: 115—138.

2:a Ordningen. Frukten 1 fröhus.

(Angiosperraia.)

Ständigt grön, revig örtbuske. Frukt under blomman : Linn(ea 1: 92.

Örter. Frukt inom blomman: Personatm utom Verbascum 1: 158— 183.

Femtonde Klassen.
l:a Ordningen. Frukten en kort skida eller nötskida.

(Siliculosa.)

Crucifera Crambe, Cakile 1: 300, 301. Siliculosa: och Nucamentacem 1: 326—347.
iValteorättikao 1: 325.)

2:a Ordningen. Frukten en ling (atm. tre gånger längre äa bred) skida.

(Siliquosa.)

Crucifera; Raphanus 1: 299. Siliquosa (utom Vattenrättikan) 1: 302—325.

Sextonde Klassen.
l:a Ordningen. Ståndare 5.

(Pentandria.)

Linum 1: 370.

Ijjinailia 1: 194. Taniiga VägniibbaB 1: 365.)

2:a Ordningen. StiuiJare 10.

(Dc(.'aiidria.l

Buske med sma och smala blad: Myrirarin 2: 180.

Örter med breda, flikiga eller sammansatta bind: Gevaniacefv \: !559—308. Oxalisl-.ZdS.

iPapilioaatciB Geiistea 2: lUi— 108.)
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Malvacea 1: 355—358.

Fu/nariacece 1: 295—299.

Polygala 1: 347.

Papilionaceie 2: lOi— 149.

llypericum 1: 372.

3:e Ordningen. Ståndare många.

iPolyandria.)

Sjuttonde Klassen.
l:a Ordningen. Ståndare 6.

(Hexandria.)

2:a Ordningen. Ståndare 8.

(Octandria.)

3:e Ordningen Ståndare 10.

IDecandria.)

Adertoiide Klassen.
l:a Ordningen. Ståndare mänga.

(Polyandria.)

Nittonde Klassen.
l:a Ordningen. Blomster med endast tvåkönade blommor.

(Palya;amia /Equalis.)

Componta Bidens 1: 1. Eupntorium 1: 36. Linosyris 1: 29. Capitatce (utom Centau-

rea) 1: 37—48. Ligulatm 1: 48—71.

2:a Ordningen. Blomster med spirblommor kring de tvåkönade.

(Polygamia Superfiua.)

Gompositm RadiaUe (utom Bidens, Eupatorium, Linosyris och Filago) 1: 2—37.

o:e Ordningen. Blomster med torna (könlösa) kantblommor.

(Polygamia Frnstranea.)

Centaurea 1: 37.

4:e Ordningen. Blomster med sterila midtblommor.

(Polygamia Necessaria.)

Filago 1: 24.

5:e Ordningen. Blomklot eller spridda blommor.

(Monogamia.)

Blommor samlade till rundade huvuden (blomklot): Jasione 1: 100.

»
i klase, sporrlösa: Lobelia 1: 100.

» enstaka, med sporre. Blad med stipler: Viola 1: 378.

» » » » » utan >> Impatiens 1: 350.

Tjugonde Klassen.
l:a Ordningen. Ständarknapp 1.

(Monandria.)

Orchidete utom Cypripedium : 2: 296—326.

2:a Ordningen. Ståndarknappar 2.

(Diandria.)

Gypripedi^im 2: 295.

Nyman. Sv. Fanerog. II.
36
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Tjiigiiförsta Klassen.
l:a Ordning-en. Slåudare 1.

(MOuauJria.l

Blad motsatta: Callitriche 2: 292.

» skiftevisa eller kretsvis närmade: Zannichellia 2: 390. \

(Zoslera 2: 391.)

2:a Ordningen. Ståndare 2.

(Diandria.)

iLemna 2: 376.;

3:e Ordningen. Ståndare 3.

(Triandria.)

Egentliga örter: Typhacece 2: 393— 398.

Starrgräs: Carex 2: 412. Kobresia 2: 453.

4:e Ordningen. Ståudare å.

(Tetrandria.)

Träd: Ålnm (Al): 2: 267.

Brännhåriga örter (Nässlor): Urtica 2: 212.

Liten strandört med nästan syljika blad: Littorella 2: 203.

5:e Ordningen. Ståndare 5.

(Penlandria.)

Xanthium 1: 73. Amarantus 2: 214.

(Brjonia 2: 1. Alriplei 2: 221.)

6:e Ordningen. Ståndare 6— 00.

(Polyandria.)

Träd eller buskar. Frukt nöt eller ållon: Cupuliferm 2: 227—238.
..» » » » liten vingnöt: Betala 2: 267—278.
Ört med vexelvisa, parbladiga blad: Poterium 2: 94.

Vattenörter med kretsvisa, hSrsmalt kiynnedelade blad: Ceratophyllum 2: 293.
» " " trådsmalt parbladiga » Myriophyllum 2: 39.

Yattenört med pillika blad och krelsvua blommor: Sagittaria 2. 353.

Ört » » » » hölstrad blomkolf: Årum 2: 373.

7:e Ordningen Strängarna (skenbart) sammanväxta till en.

(Monadelphia.)

ConifercB Ahietinece 2; 279—287.

Bryonia 2: 1

.

8:e Ordningen. Ståndare 4 parvis hopväxta och 1 fri.

(Syngenesia.)

Najas 2: 332.

Salix 2: 241.

Tjiiguaiidra Klassen.
l:a Ordningen. Ståudare 1.

(Monandria.)

(Rödtiran 2: 245. i

2:a Ordningen. Ståndare 2.

(Diandria.)

lAskeo 1: 143.)

3:e Ordningen. Ståndare 3.

(Triandria.)

Empetrum 2: 17.').

(Handelpileo 2: 241. Gula Baodpilra 2: 249. Eriopliorum 2: 408.:
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4:t* Ordningen. StånJaie 'i.

(Telrandria.'

Klynnegreiiad parasitbiiske: \'iscum 1: 88.

Tonitajrgit: sliandljuskc: llippophni- 2: 206.

(f.plapd;i 2: iS. Brännässlan 2: 212. Jolslern 2: 2'«2. Porsen 2: 278.)

5:f Ordningen. Ståudare 5.

(Peiilandria.)

llnmulvi: 2: 210.

i, Båbärsbusken '*'. 0. Jolslnrn 2: 242. Porsen 2: 278.;

Mqnca 2: 278.

6:c Ordningen. Ståndare mest 6.

(Hexandria.)

Ängssjran och Bergssyran 2: 192, 193.)

7:(' Ordningen. Ståndare 8—00
(Polyandria.)

Träd, blomniaude på bar qvist: Populus 2: 238.

Ort med t-mS grönaktiga blommor: M-rc2irialis 2: 179.

Fjällört med gula blommor: Rhodiola 2: 22.

Vattenörter: Ilydroclwridem 2: 330—331.

(lönnen I: 248. Klinlblärorna 1: 392. Tiifglimen 1: 399. Bjortronväilen 2: 67. Jolslern 2: 242.

Porsen 2: 278.)

8:e Ordningen. Ståudarsträngar sammanväxta (skenbart).

(Monadelphia.)

Juniperus 2: 288. Taxus 2: 290.

TJugutredje KIctssen.
l:a Ordningen. Enkönade och tvåkönade blommor på samma stånd.

(Monoecia.)

Ståndare 4: Parietaria 2: 214.
» 5: Atriplex 2: 221. Halimus 2: 224.

lAsken 1: 143. lönnen 1: 248. Polerinm 2: 94. Kråkriset 2: 173. Knöihafran 2: 499.

Bolcus 2: 494. Bierochloa 2: 520.)

2:a Ordningen. Enkönade och tvåkönade blommor på olika stånd (träd).

(Dioecia.)

Blommor utvecklade samtidigt med de handflikiga bladen : Acer 1: 248.
" " tidigare än de parbladiga bladen: Fraxinus 1: 143.

TJugufjerde Klassen.
Denna klass, Cryptogameruas, förekommer icke i detta arbete.
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IV.

Svenska och andra skandinaviska Botanister e. a.,

hvilkas arbeten eller upptäckter omtalas i denna bok.

AcHARius, Erik, Provincialläkare i Östergötland. 1757— 1819.

Afzelius, Adam, Professor vid Universitetet i Upsala. 1750 — 1837. (Afz.).

Afzelius, Pehr Conrad, Medicine Candidat. 1817— 1850.

Agardh, Carl Adolf, Professor vid Universitetet i Lund, sedan Biskop i Caristads stift.

1785—1859. (Ag.)

Ahlquist, Abraham, Kyrkoherde i Runsten på Oland. 1794— 1844.

Ahnfelt. Nils Olof, Docent vid Universitetet i Lund. 1801— 1837.

Ahlströmer, Clas, Baron, Kansliråd. 1736— 1796.

Andersson, Nils Johan, Intendent vid Riksmuseum, Professor Bergiauus, Lector vid

Nya Elementarskolan m. m. (Ands.).

Areschoug, J. E., Professor vid Universitetet i Upsala.

Areschoug, F. W. c, Adjunkt vid Universitetet i Lund.

Arrhenius, Johan Peter, K. Landtbruks-Akademiens Sekreterare. (Arrh.)

Aspegren, Gustaf Casten, Kronobagare i Carlskrona. 1791— 1828.

Bergius, Bengt, Banko-Kommissarie. 1723— 1784.

Bergius, P. Jonas, Professor, Assessor i Sundhets-Collegium. 1730— 1790.

Bergström, Eduabd, Lector vid Gefle AthenEeum. 1810— 1844.

Beurling, Pehr Johan, Rådman i Stockholm. 1800— 1866.

Billberg, Gustaf Johan, Kammarrättsråd. 1772— 1844.

Bjerkander, Clas, Kyrkoherde i Grefbäck i Vestergötland. 1735— 1795.

Blom, Carl Magnus, Provincialläkare i Dalarne. 1737—1815.

Blytt, Mathias Nunsen, Professor vid Universitetet i Christiania. 1789— 1862.

Bromelius, Olof, "Stads-Physicus" i Göteborg. 1639— 1705.

Celsius, Olof, Domprost och Theologie Piofessor i Upsala. 1670—1756.
Clason, Isac Gustaf, Direktör i Jernkontoret.

Drejer, Salomon Thomas Nicolai, Docent vid Veterinär-skolan i Köpenhamn. 1813

—

1842.

DuBEN, Magnus Wilhelm von. Frih., Docent i Botanik och Adjunkt i Zoologi vid

Universitetet i Lnnd. 1814—1845.
Ennes, Barthold Anders, Major. 1764— ?.

Falk, J. P., Student i Upsala, sedan Professor i Petersburg. 1732 (eller 1733)— 1773.

Floderus, M. M., Rektor vid Upsala Katedralskola.

FoRSANDER, JoHAN, Domky rko-syssloman i Vexiö. 1795— 1866.

FoRSELLES, Jacob Henrik af, Bergshauptmau i Finland. 17S5— 1855.

FoRSKÅHL, P. 1736-1763.
Franck eller Frankenius, Johan, Professor vid Universitetet i Upsala. 1590—1661.

Fries, Elias Magnus, Professor em. vid Universitetet i Upsala. (Fr.)

Fries, Th. M., Adjunkt vid Universitetet i Upsala. (Th. Fr.)

Fristedt, Robert Fredrik, Adjunkt vid Universitetet i Upsala.

FuirÉn, Georg eller Jörgen, Läkare i Köpenhamn, reste 1623 i Skåne, Halland, Ble-

kinge och på Gotland, f 1628.

Gunner (Gunnerus), Biskop i Troadhiem. 1718— 1773.

Gyllenstjerna, Niis Christokfer, Baron, Kammarherre. 1789— i 865.

Hagström, Jghan Otto, Provincialläkare i Östergötland. 1716—1702.
Hamnström, C. 0., Apotekare i Broby i Skåne.
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Hartman, Carl Johan, Proviucialläkare, först i Södermanland sedan i Gestrikland.

1790—184'.». (lltn.)

Hartman, Carl, Lector vid högre elementarläroverket i Örebro.

Haktman, Robert Wilhelm, Adjunkt vid högre elementarläroverket i Gefle.

Hellenius, c. N., Ekon. Professor vid Abo akademi. 1745— 1820.

HisiNGER, Edvard, Frih., Godsegare i Finland.

Hollsten, Jonas, Kyrkoherde i Luleå pä Linnés tid.

Holmström, Johan August, Skollärare i Stockholm. 1815— 1852.

Huss, Magnus, General-Direktör.

Jörlin, Engelbert, Rector Scholae i Göteborg. 1733— 1810.

Kalm, Pehr, Professor vid Universitetet i Abo. 1715— 1779.

Kellander, Daniel, Stadsläkare i Göteborg. ?— 1724.

Kindberg, Nils Conrad, Lector vid högre elementarläroverket i Linköping.

Koenig, dansk missions-läkare i Ostindien. 1728— 1785.

Krok, T. O. B. N., CoUfga Scholte i Stockholm.

LtesTADius, Lars Levi, Kyrkoherde i Karesuando i Torne-Lappmark. 1800— 1861.

(Laest.)

Larsson, Lars Magnus, Lector vid högre elementarläroverket i Carlstad.

Leche, Johan, Professor vid Universitetet i Abo. 1704— 17(54.

LiDBECK, Anders, Professor och Bibliotekarie (förut Botan. Deirionstrator) vid Universi-

tetet i Lund. 1772—1829.
Liljeblad, Samuel, Professor vid Universitetet i Upsala. 1761— 1815.

Lindberg, Sixtus otto. Professor vid Uuiversitetet i Helsingfors.

Lindblom, Alexis Edvard, Adjunkt vid Universitetet i Lund. 1807— 1853.

Lindeberg, Carl Johan, Lector vid högre elementarläroverket i Göteborg.

Linder (adl. Lindestolpe), Johan, Assessor i Collegium Medicum. 1676—1723.
Lindgren, Sven Johav, Lärare vid Landtbruksinstitutet å Degeberg. 1810— 1849?
LiNNseus (adl. von LinnÉ), Carl, Professor vid Uuiversitetet i Upsala. 1707—1778.

(L.)

Linné, Carl von, d. y., Professor vid Universitetet i Upsala. 1741—1783. (L. f.)

Lundmark, Johan Daniel, Proviucialläkare i Vermiand. 1755—1792.
LÖFLiNG, Pehr, Kongl. Spansk Botanicus. 1729—1756.
Lönnroth, Knut Johan, Lector vid högre elementarläroverket i Calmar.
Malmgren, A. J., Fiskeri-Intendent i Finland.

Mathesius, J., Adjunkt vid Skara högre elementarläroverk.

MoÉ, Uuiversitets-Gartner i Christiania.

Montin, Lars Jonas, Provincialläkare i Halland. 1723—1785.
MoEseus, Johan, Provincialläkare i Dalarne. 1672— 1742.
Myrin, Cla(2S Gustaf, Docent vid Universitetet i Upsala. 1803—1835.
Månson, Arfwidh, Rydaholmensis. Hans "ÖrtaBook", utgifven af biskop Petrus Jonae

Angermannus, utkom 1628 (första upp!.).

Osbeck, Pehr, Kyrkoherde i Hasslöf i Halland. 1723—1805.
Palmberg, Johan, Lector vid Strengnäs Gymnasium, sedan Kyrkoherde i Thuringe.

P-169I.
é y

, y

Palmstruch, Johan Wilhelm, Ryltmästare. 17 70—1811.
v. Post, H., Löjtnant.

Quensel, Conrad, Professor i Stockholm. 1767—1806.
Rafn, danskt Justitieriid m. m. ?— 1808.
Retzius, Anders Jahan, Professor vid Univeisitetet i Lund. 1742—1821. (Retz.)

Ringius, H. H., Prest i Skåne. 1808—?.
Rosén (adl. Rosenblad), Eberhard, Professor vid Universitetet i Lund. 1716—1796.
Rosén, J. P., Student, sedan Trädgårdsmästare. 1788-P.
Rudbeck, Olof, Professor vid Universitetet i Upsala. 1630— 1702.
Rudbeck, Olof, d. y.. Professor vid Universitetet i Upsala. 1660—1740.
Sjöstrand, M. G., Pastorsadjunkt på Öland.
SoLANDER, C, Bibliotekarie vid British Museum. 1735—1782.
Sparrman, Anders, Professor, Assessor i Suudhets-Collegium. 1748—1820.
Stenierg, Carl, Direktör. Har flitigt undersökt rotbildningen, särdeles hos våra träd

och buskar, och meddelat förf. upplysningar derom.
Stenhammar, Johan Christian Wilhelm, Studerande vid Universitetet i Upsala.

1832—1856. '

Ny 711 an. Sv. Fnnerog. II, 37
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SwAETZ, Olof, Professor, K. Vetenskaps-Akademiens Sekreterare. 1760— 1818. (Sw.)

SÄVE, Carl, Professor vid Universitetet i Upsala.

Thedenius, Knut Fredrik, Lector vid Stockholms Gymnasium.

Til-Landz, Elias, Professor i Abo. + 1692.

Ullenius, Johan, Pastor i Jockmock. 1778— ?.

Wahlberg, Pehr Fredrik, f. d. Professor, K. Vetenskaps-Akademiens f. d. Sekreterare.

(Wahlb.)

Wahlbom, C. A., Doktor.

Wahlbom, J. G., Provincialläkare i Calmar län, sedan Förste Lifmedicus. 1724— 1807.

Wahlenberg, Göran, Professor vid Universitetet i Upsala. 1780— 1851. (Whlnb.)

Wallman, Johan Håkan, Lector vid LinköpJDgs Gymnasium. 1792— 1853.

Westöö, Oscar Anian, Adjunkt vid högre elementarläroverket i Visby.

Widegren, Pehr David, Komminister i Skeppsås i Östergötland. 1784—?.

Wikström, Johan Emanuel, Intendent vid Riksmuseum, Professor Bergianus. 1789—
1836.

Wrangel, Fredrik Anton, Baron, Kammarherre. 1786— 1842.

Zetterstedt, Johan Wilhelm, Professor em. vid Universitetet i Lund.

Zetterstedt, Johan Emanuel, Lector vid högre elementarläroverket i Jönköping.

Åkerman, J.

Ångström, Johan, Provincialläkare i Västerbottens län.

Östling, Claes Olof, botanist i Gefie. f 1823.
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